
Van Kerk Open: 
Dit jaar bestaat de werkgroep Kerk Open 20 jaar. Reden om terug te kijken op 20 
mooie jaren van openstelling van de Geerteskerk in Kloetinge. Ooit geinspireerd 
door een startdienst begon een kleine groep mensen met het idee dat de 
kerkdeuren in de zomer open moesten. Eerst drie dagen per week; tegenwoordig 
op woensdag- en zaterdagmiddag. Het doel was om de ‘open gemeente’ ook 
letterlijk mogelijk te maken: kerkdeuren openzetten voor gemeenteleden, 
dorpsgenoten, maar vooral, zo is onze ervaring, toeristen. In de loop van de tijd is 
de knooppuntenroute ook aangepast zodat men langs de kerk komt! 
Al snel zijn we ook begonnen met eigen tentoonstellingen, als aanvulling op al het 
moois van het kerkgebouw. Ook zijn we gestart met de concerten op de 
zaterdagmiddag. 
Het vinden van gidsen was nooit een probleem. Ieder jaar hebben we genoeg 
mensen. Dat er nog zoveel van het eerste uur zijn geeft wel aan dat het een leuke 
groep en heel leuk werk is. Vooral de onverwachte ontmoetingen zijn waardevol. 
Ook het gegeven dat er ieder jaar toch een paar honderd bezoekers zijn geeft aan 
dat er nog steeds behoefte is. 
Voorlopig gaan we dus maar gewoon voort met ons werk en denken aan een 
volgende tentoonstelling. 
Zaterdag 10 september is het weer Open Monumentendag. Voor Kerk Open een 
belangrijke dag. Laten we er dit jaar een bijzondere dag van maken, ook omdat 
we nu weten hoe waardevol het is dat het gebouw weer open kan! Bakkers en 
vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Els Robbeson. 
 
 
 
 
 
 
 
Giften. 
De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om giften te doen. De 
app is ook te gebruiken voor giften aan de diaconie.  
 
Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven 
aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl 
 

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 28 augustus 2022 
voorganger: mevr. Drs. P. Roggeband uit Tholen 
ouderling van dienst: Piet Nieuwenhuizen 
diaken van dienst: Rennie Naafs 
lector: Jannie Witte 
organist: Niels Eversdijk 
koster: Cor Dekker 
beamer: Harmen Schot  
 
 
  

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium: Praeludium in C-dur (BWV 547) – J.S. Bach 
• Welkom. 
• Zingen: Lied 216  Dit is een morgen als ooit de eerste  
• Drempelgebed. 
• (We gaan staan) 
• 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 
• Zingen: Lied 304  Zing van de Vader die in den beginne 

 
DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Lezing: Genesis 28: 10-22 
• Zingen: Lied 942  Ik sta voor U in leegte en gemis 
• Lezing: Lucas 14: 1 en 7-14 (lector) 
• Zingen: Lied 339a  U komt de lof toe, U het gezang 



• Uitleg en verkondiging. 
• Orgelspel: Adagio Molto (Sonata 3) – Alexandre Guilmant 
• Zingen: Lied 982  In de bloembol is de krokus 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor: Gevangenen zorg 
Nederland: Gevangenen helpen is misschien niet het eerste waar u aan denkt als 
u een collecte doel wilt steunen. Toch valt het oog van Jezus juist op “grote 
zondaren”. 
In de Bijbel wordt Jezus een vriend van tollenaren en zondaren genoemd. Het was 
spottend bedoeld. Maar voor de christelijke gemeente is dit een reddend woord. 
Hij rechtvaardigt juist overtreders en brengt herstel. Gevangenen bezoeken is één 
op één een opdracht van Jezus aan zijn volgelingen. Deze organisatie brengt dit 
dagelijks in praktijk. Er zijn meer dan 650 vrijwilligers. Zij geloven in herstel. 
Criminaliteit mag niet het laatste woord hebben, want barmhartigheid wint het 
van het oordeel (Jacobus 2). 
 
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 827  Mensen wij zijn beroepen om te leven 
• Zegen  

 
 
• Postludium: Fuga in C-dur (BWV 547) – J.S. Bach 

 
Komende zondag, 4 september, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer. 
 
 
 
 
 

Startzondag 
Op zondag 18 september is het weer  startzondag! Aan de dienst zal 
medewerking worden verleend door de cantorij en waarschijnlijk ook door enkele 
leden van de brassband Excelsior. Na afloop is er koffiedrinken  en een 
puzzeltocht op de fiets of in de auto  naar een locatie aan de Abbekinderse 
Zandweg, waar een vers frietje op ons wacht.  Rond 14.00 uur is het programma 
afgelopen.  Opgave via de lijst achter in de kerk of bij Elske Robbeson via de mail : 
elskerobbeson@gmail.com 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 


