Gemeenteavond

Nieuwsbrief/liturgie zondag 8 mei 2022
voorganger: Ds. G.J. Smit uit Middelburg
ouderling van dienst: Piet Nieuwenhuizen
lector: Wilke Fondse
organist: René Nijsse
koster: Cor Dekker
beamer: Jan Frits Vegter

Woensdag 1 juni houden we weer een gemeenteavond.
Om 19.30 uur in het Geerteshuis.
Het is al lang geleden dat er een gemeenteavond werd gehouden.
En nu we , na de Corona periode, weer een herstart hebben gemaakt willen we graag met
de gemeenteleden in gesprek.
Tijdens de gemeenteavond zal er een toelichting worden gegeven over:
-De ervaringen in het eerste jaar door onze nieuwe dominee Janneke Herwijer.
-De stand van zaken binnen de kerkenraad.
-De staat van de Geerteskerk en het gebruik daarvan.
-De financiële situatie van onze gemeente.
-Het toekomst perspectief van de Gemeente rondom de Geerteskerk.,
Graag hoort de kerkenraad ook wat er binnen de gemeente leeft.
Aan de hand van een aantal stellingen kunnen we discussiëren over diverse
aandachtspunten, die bij het gemeente-zijn aandacht verdienen.
Er is natuurlijk is er ook mogelijkheid tot het stellen van vragen en voor op- of
aanmerkingen.
Wellicht kunt u ook nog een aanstekelijke stelling voordragen?
Om een goed beeld te krijgen welke weg we met elkaar in moeten slaan voor de toekomst
van onze kerk hopen we dat velen de avond zullen bezoeken.
Aanmelden is niet noodzakelijk, maar voor de logistiek zou het fijn zijn als u zich tevoren
zou aanmelden bij:
Willem Jan Duininck, voorzitter kerkenraad E-mail: voorzitter@pknkloetinge,nl
of
Janneke Herweijer, predikant. E-mail :predikant@pknkloetinge.nl
Tot 1 juni!
Willem Jan Duininck

Nieuwsbrief.
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven
aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.n

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST
• Preludium
• Welkom.
• (We gaan staan)
• Zingen: Psalm 66: 1, 2 en 3 Breek, aarde, uit in jubelzangen
• Drempelgebed.
• Bemoediging en Groet:
voorganger:
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
gemeente:
die hemel en aarde gemaakt heeft,
voorganger:
die trouw houdt tot in eeuwigheid
gemeente:
en niet loslaat wat Zijn hand begon.
voorganger:
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
gemeente:
Amen.
(We gaan zitten)

• Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u
• Glorialied: Psalm 111: 1 en 6 Van ganser harte loof ik Hem
DIENST VAN HET WOORD.
• Gebed.
• Moment voor de kinderen
• Tenach uit 1 Samuel 17
• Zingen: Psalm 12 Breng redding Heer, de vroomheid is geweken
• Lezing: Johannes 16: 16-22 (lector)
• Zingen: Lied 339a U komt de lof toe, U het gezang

• Overweging.
• Orgelspel
• Zingen: Lied 561 O liefde die verborgen zijt
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader.
(We gaan staan)

• Slotlied: Lied 601 Lied dat ons aanstoot in de morgen
• Zegen.

• Zegen
• Postludium

Er staan voortaan twee schalen voor de collecten bij de uitgang onder de
toren én bij de uitgang langs de consistorie.

De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. De
diaconiecollecte is bestemd voor: Nigeria. Op 5 mei vieren wij bevrijdingsdag. We
gunnen anderen ook vrijheid. Daarom collecteren we vandaag voor slachtoffers
van geweld in Nigeria. In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen
en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt
opgevangen in vluchtelingen kampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in
dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst
van de vluchtelingen is er tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse
kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een
mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma’s. Kerkinactie.nl/vluchtelingenNigeria.

Komende zondag, 15 mei, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer.
Agenda
Di.
10 mei om 10 uur, pastoraal overleg, Geerteshuis
Di. 10 mei, 19.30 uur, Kerkenraad Geerteshuis
Woe. 11 mei 19.30 uur, Avond : gedichten lezen van Bonhoeffer
Do. 12 mei, 18.45 uur, Overleg startdienst consistorie.

Ontmoeten…..samen koken….. samen eten….
Eens in de 6 weken is er op dinsdagmiddag vanaf 17.30 uur de gelegenheid om
onder leiding van Mariska Boer en Christel de Vries in een gemoedelijke sfeer te
koken in de Geerteskerk. Daarna is er een gezamenlijke maaltijd met ongeveer 15
personen. Opgave vooraf is noodzakelijk. Tijdens een maaltijd vinden vaak mooie
gesprekken plaats. De koks kunnen per maand variëren. Deelname is voor ieder
die mee wil koken en eten. Datum: 17 mei
Opgave bij Mariska Boer: mariskaboer64@outlook.com.

