
 

 

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

 

 

Nieuwsbrief zondag 16 januari 2022 
voorganger: ds. R. Brand uit Goes 
ouderling van dienst: Willem Jan Duinink 
lector: Coby Frens  
organist: Mariëtte Evers 
kosters: Gerda en Martin Bijkerk 
beamer: Ronald Koole 
koortje: gemeenteleden 
 
  

 
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Orgelspel 

• Welkom 

• Preludium 

• Zingen: Lied 517: 1 en 3  Christus, uit God geboren 

• 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, Heer ontferm u  

• Zingen: Psalm 66: 1, 3 en 7  Breek aarde uit in jubelzangen 

 
DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed 

• Aandacht voor de kinderen 

• Lezing: Jesaja 62: 1-5 (lector) 

• Zingen: Lied 176: 1, 3 en 6  Om Sions wil zwijg ik niet stil 

• Lezing: Johannes 2: 1-11 (lector) 



• Zingen: Lied 526: 3 en 4  In Kana was de gloed geweken 

• Overweging  

• Orgelspel 

• Zingen: Lied 525  Wij willen de bruiloftsgasten zijn 
 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 

• Slotlied: Lied 793: 1 en 3  Bron van liefde, licht en leven 

• Zegen 

 

 
 
 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. 
De kerkrentmeesters hebben een app die u kunt gebruiken om giften te doen. De 
app is ook te gebruiken voor giften aan de diaconie. De diaconiecollecte is 
bestemd voor: Toerusting voor werkers in de kerk. De kerk wordt wel de 
grootste vrijwilligers organisatie van Nederland genoemd. Ook in onze 
Protestantse Kerk zijn tienduizenden mensen actief, van missionair werkers tot 
kerkrentmeesters. van musici tot jeugdwerkers en van pastoraalwerkers tot 
diakenen. Het is belangrijk dat ze goed toegerust aan de slag gaan. Daarom 
ondersteunt de  Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een 
groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en 
vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. NB: wij hopen 
daar t.z.t. ook weer aan deel te nemen. 
 
 
Komende zondag, 23 januari, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer. 
 
Agenda.   
Woe. 18 jan. Gespreksgroep gaat  niet door. De volgende bijeenkomst 
op dinsdag 9 april kan hopelijk wel door gaan. 
 
 
 

 
Tekst van de week 
  
Elke nieuwe ochtend is een nieuw begin van ons leven. 
Elke dag is een compleet geheel.  
Dietrich Bonhoeffer 
  
Lezing. 
De geplande lezing over Dietrich Bonhoeffer op dinsdag 18 januari door ds. 
Alderliesten gaat helaas niet door vanwege de Coronamaatregelen. In maart 
wordt een nieuwe datum gepland. 
 
Dienst 9 januari. 
Tengevolge van een landelijke storing aan de Servers van de Kerkomroep was de 
dienst van vorige week niet live te volgen. De backup, die wij zelf op een usb-stick 
aanmaken, staat op de site, de kerkdienst is nu alsnog te bekijken. 
 
Meditatieve wandeling op 22 januari  
Midden in de winter is er door Hart &Ziel weer een nieuwe meditatieve 
wandeling gepland op zaterdagmorgen 22 januari.  Na het succes van de eerste 
wandelingen, dit keer weer een wandeling in winterse sferen.  Juist nu we weer 
gedwongen in lockdown zitten,  is het heerlijk om buiten te zijn en elkaar daar te 
ontmoeten. Voor ieder die houdt van wandelen, de stilte en in de natuur tot rust 
en bezinning komt.  Al lopend,terwijl je de ene voet voor de andere zet, komen 
vaak ook je gedachten tot rust. Dan kom je bij wat er- diep van binnen- in jezelf 
omgaat.  Een deel van de wandeling zal in stilte plaatsvinden. Een deel van de 
wandeling zullen we – twee aan twee in gesprek zijn, net als destijds de 
Emmaüsgangers. De wandeling begint om 10.00 uur bij het Geerteshuis. Na 
afloop is er bij het Geerteshuis weer een kop snert-to-go. Graag vooraf 
aanmelden vóór  18 januari bij ds. Janneke Herweijer ( email: 
j.herweijer@xs4all.nl, tel: 06-47410756) 
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