
 
Agenda 
Do. 1 juni om 20.00 uur, vergadering Hart & Ziel bij J.H Colijn, Martinus 
Nijhofflaan. 
Za. 3 juni opening van de tentoonstelling van de glasiconen  ( 14.30 uur)  
Hieraan wordt medewerking verleend door de muziekgroep Da Capo.  
Cisca Zuurveld (dwarsfluit) en Renske Breeman (harp) maken deel uit van Da 
Capo. 
Ma. 5 juni Inloopmorgen 5 juni a.s. in het koor van de Geerteskerk. 
Aandacht voor de expositie van glasiconen, om 10 uur staat de koffie klaar 
 
LOVE POETRY 
Verfijnde literaire teksten gezongen door Musica Cordis! 
 
In het programma ‘Love Poetry’ worden het bijbelse Hooglied en Shakespeare 
samengebracht. 
Hoewel de poëzie van het Hooglied - over verlangen, liefde, weemoed en verwachting - 
door de eeuwen heen op muziek is gezet, klinken tijdens het concert uitsluitend stukken uit 
de Renaissance, van o.a. da Vittoria, Clemens en Brumel. Dit idioom wordt afgezet tegen 
verklankingen van teksten van William Shakespeare (1564-1616) uit recenter tijd. Zijn 
sonnetten en toneelstukken spreken mensen tot op de dag van vandaag aan: ons eigen leven 
in al zijn verscheidenheid en tegenstrijdigheid krijgt hierin een podium. Componisten als 
Vaughan Williams, Tavener, Park en Chilcott weten de sfeer van de tekst op onnavolgbare 
wijze te raken en de authentieke emotie over te brengen. 

Musica Cordis staat onder leiding van Kees Jan de Koning (zanger bij het Nederlands 
Kamerkoor). 
Medewerking wordt verleend door acteur Lucas van der Vegt. 
  
Zaterdag 10 juni, 20.00 
Geerteskerk Kloetinge 
Kaarten bij de deur vanaf 19.30 
Toegang 12,00 
Gratis t/m 18 jaar 
  

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

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 28 mei 2023 
voorganger: ds. Janneke Herweijer  
ouderling van dienst: Els Robbeson 
diaken van dienst: Coby Frens 
lector: Coby Frens 
organist: Niels Eversdijk 
koster: Jan Kees Nieuwdorp 
beamer: Joan van der Velden 
m.m.v. Elly Courtin, dwarsfluit 
m.m.v. Judith Everse en Yaro Steglich 
 
 

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE PINKSTERDIENST 
 
• Preludium: J.S. Bach - Komm, Heiliger Geist, Herre, Gott (BWV 651)  
• Welkom. 
• (We gaan staan) 
•  
DE VOORBEREIDING 
• Zingen: Lied 672: 1, 4 en 7  Kom laat ons deze dag 
• Moment van stilte. 
• Voorganger: Pinksteren is het feest van de Geest, 
                     De Geest, die  is als een lichtend vuur, 
                     een vlam in ons hart 
                     een frisse wind, die gaat waaien 
                     of een stem, die ons influistert. 
 
                     Pinksteren is het feest van de Geest 
                     Die ons de weg wijst 
                     En ons helpt om elkaar en U, God, te verstaan. 
                      
                     Pinksteren is het feest van mensen, die wereldwijd   
                     aangesproken worden in hun eigen taal,  de taal  waarin je    
                     opgegroeid bent. Je wordt aan gesproken als de               
                     mens, die je bent, met jouw eigen verhaal 
                     Daarom begroeten wij elkaar vandaag in verschillende talen: 
                     
J:   We begroeten elkaar in het Nederlands, de moedertaal van de meesten    



      van ons: Goeiemorgen! 
 Y: We begroeten elkaar in het Hebreeuws, de taal van het Oude testament:      
      Sjaloom ! 
 J:  We begroeten elkaar in het Engels: Hallo 
 Y :We begroeten elkaar in de het Grieks: Kaliemera. 
 J:  We begroeten elkaar in het Koreaans: annyeong haseyo 
 Y: We begroeten elkaar in het Duits: Grüss Gott 
 J: We begroeten elkaar in het Frans: Bonjour 
Y: We begroeten elkaar in het Spaans: Hola 
 J: We begroeten elkaar in het Chinees; Ni Hao.  
 
Voorganger: Wij roepen God aan. 
Voorganger: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Gemeente :die met ons verbonden wil zijn tot in eeuwigheid 
Voorganger: die groet wie niet gezien worden, 
Gemeente: die geestkracht geeft aan al wat leeft. 
En we begroeten elkaar met vrede.  
Voorganger: Vrede zij u allen. 
Gemeente: Ook met u zij vrede. Amen.  
 ( we gaan zitten)  
 
• Zingen: Lied 670: 1, 2 en 3  Kom Schepper God, o heilige Geest 
• Hierheen Adem (Huub Oosterhuis) blz. 1143 liedboek 
• Zingen: Lied 670: 6 en 7  Maak ons geloof zo vol en schoon 
• Gebed om ontferming, besloten met lied 299d  Heer, ontferm U over ons 
• Zingen: Lied 305  Alle eer en alle glorie 
 
DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Moment voor de kinderen 
• Lezing: Ezechiël 11: 17-20 (lector) 
• Zingen: Lied 686: 1 en 3  De Geest des Heren leeft 
• Lezing: Handelingen 2: 1-13 (lector) 
• Zingen: Lied 679  Geweldige, gedreven wind  
• Overweging.  
• Orgelspel: Dietrich Buxtehude - Komm heiliger Geist, Herre Gott (BuxWV 199)  
• Zingen: Lied 673: 1, 2 en 4  Heilige liefdeskracht (organist spelt 1x voor) 
• Interview met Ad Beaufort 
 
 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN.  
• Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters, de diaconie 

collecte is bestemd voor: Pinkstercollecte KIA Zending Egypte 
Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen’’. Veel christelijke gezinnen in Egypte 
hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse 
bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap leren tienduizenden 
kinderen tóch bijbelverhalen. Elk kind krijgt thuis een boekje met Bijbelse 
vragen. De hele familie doet mee om de vragen te beantwoorden. De 
competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in 
Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe. 
Een feest van hoop! Meer lezen, zie www.kerkinactie.nl/bijbelinegypte   
 

Tijdens de collecte luisteren we naar : Holy Spirit en Geest van hierboven ( fluit en 
piano)  
 
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 687  Wij leven van de wind 
• Zegen  

 
 
• Postludium: :  J.S. Bach – Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (BWV 667) 
 
• Uitgangscollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. 

 
Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom in het koor voor koffie of 
thee. 
 
Komende zondag, 4 juni, is onze voorganger ds. R. Kamermans uit Goes 
 
 



 
 
 
 
 


