
Gi#en. 
De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om gi3en te doen. De 
app is ook te gebruiken voor gi3en aan de diaconie.  

Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit doorgeven 
aan: nieuwsbrief@pknkloe4nge.nl 

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 

• Preludium:  Dies sind die heil’gen zehn Gebot’ (BWV 678) – J.S. Bach 
• Welkom. 
• Zingen: Lied 705: 1 en 4  Ere zij aan God de Vader  
• Drempelgebed. 
• (We gaan staan) 
• Bemoediging en Groet:  
voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
gemeente: die hemel en aarde gemaakt hee3, 
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 ziRen) 
• Gebed om onSerming, besloten met lied 299c Heer onPerm u 
• Zingen: Lied 314  Here Jezus, om uw woord 

DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Lezing: Exodus 20: 1-17 (lector) 
• Zingen: Lied 310: 1, 2 en 4  Een is de Heer, de God der goden 
• Lezing: Lucas 20: 27 
• Zingen: Lied 339a   U komt de lof toe, U het gezang 
• Orgelspel: Dies sind die heil’gen zehn Gebot’ (BWV 679) – J.S. Bach 

Nieuwsbrief/liturgie zondag  31 juli 2022 
voorganger: verschillende gemeenteleden 
ouderling van dienst: Piet Nieuwenhuize 
diaken van dienst: Joop Liplijn 
lector: Reanne Vlaming  
organist: Niels Eversdijk 
koster: Cor Dekker 
beamer: Jan Frits Vegter 

 



DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor: Interkerkelijk Doven 
Pastoraat: Het Interkerkelijk Doven Pastoraat (IDP) wordt gerund door 
vrijwilligers. Samen proberen zij de dove en horende kerk aan te moedigen en te 
ondersteunen om meer en meer met elkaar verbonden te raken. De kosten die 
hierbij worden gemaakt, worden voor het grootste gedeelte gedekt door 
bijdragen vanuit de kerken die aan IDP zijn verbonden. En door een te houden 
collecte b.v.   

• Dankgebed, voorbeden, Sal Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: : Lied 416: 1, 2, 3 en 4  Ga met God en Hij zal met je zijn 
• Zegen  

 

• Postludium: Trio Sonata VI (BWV 530) – J.S. Bach 

Komende zondag, 7 augustus, is onze voorganger Mevrouw A. Datema uit 
Koudekerke 

Inloopmorgen. 
Maandag 1 augustus, is er weer een inloopmorgen. 
Spreker is een medewerker van de  S M W O, onderwerp Mantelzorg. 
Aanvang 10.00 uur in de Geerteskerk. Iedereen is van harte welkom. 

Foto exposi4e. 

Op verzoek van Hart &Ziel hee3 de fotoclub Goes een exposiae ingericht rond het 
thema ‘Verbinding’. 
De 34 leden van Fotogroep Goes hebben dit thema verschillend benaderd,  
ieder vanuit zijn of haar eigen perspecaef, passie of fotospecialisaae.  
Bij sommige foto’s is het thema verbinding meteen duidelijk. Bij andere word je 
uitgedaagd om vanuit een breder perspecaef te kijken, of met meer diepgang. 
De exposiae is vanaf 3 augustus te bezichagen op woensdag en zaterdag ajdens 
‘Kerk Open van 13.30 uur- 16.00 uur. 
  


