
 
Bedankt lieve mensen 
 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken, die ons zo enorm gesteund heeft in de 
afgelopen vier jaar tijdens Jaap’s ziekte. 
Velen hebben intens met ons meegeleefd en ons in hun gebeden opgedragen. 
Altijd was er aandacht, er waren kaarten, telefoontjes, bloemen, teksten, boekjes, 
mails, brieven en liefde.  Dat heeft ons, Jaap en mij, gedragen en bijzonder 
gesteund. 
Dankbaar ben ik er voor , dat Jaap verder lijden bespaard is gebleven, want hij 
kon niet meer. En dat hij, ondanks alle pijnen en benauwdheid zo heel vredig is 
ingeslapen, ervaar ik als een Godsgeschenk. Jaap is nu “in de wereld, die God is” 
zoals hij zelf zei. 
 
Dank en een groet , ook van mijn kinderen. 
 
Wilma Hulstein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.n 

 

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag 13 februari 2022 
voorganger: dhr. S. Janse uit Middelburg 
ouderling van dienst: Willem Jan Duininck 
lector: Reanne Vlaming 
organist: René Nijsse 
koster: Gerda en Martin Bijkerk 
beamer: Joan van der Velden 
 
 
  

  

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium  

• Welkom. 

• (We gaan staan) 
• Zingen: Lied 221: 1 en 3  Zo vriendelijk en veilig als het licht 

• 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 
 

DIENST VAN HET WOORD. 

• Gebed. 

• Moment voor de kinderen 

• Lezing: Psalm 36: 6 t/m 10  

• Zingen: Psalm 36: 2  Uw heil is als de hemel hoog 

• Lezing: Johannes 4: 1 t/m 30 (lector) 

• Zingen: Lied 791: 1, 4 en 6  Liefde eenmaal uitgesproken 

• Overweging. 



• Orgelspel 

• Zingen: Lied 838: 1 en 2  O, grote God die liefde zijt 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 

• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 

• Slotlied: Lied 422  Laat de woorden 

• Zegenbede van St. Patrick. 

 
 

 
• Postludium 

 

Er zijn voortaan twee schalen voor de collecten, een  voor de diaconie en 
een voor de kerkrentmeesters. 
 

 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. De 
diaconiecollecte is bestemd voor: Noodhulp Nepal. Meer werkgelegenheid voor 
jongeren. Omdat de werkeloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren 
naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden 
erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze 
arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren 
werkgelegenheid , zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan 
kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en 
een stageplek en coaching. Ook worden ze in contact gebracht met afnemers of 
werkgevers. 
 

 

Komende zondag, 20 februari, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer 
 
Agenda 
Di.      15 feb. 20.00 uur doopgesprek in consistorie 
Woe. 16 feb. 20.00 uur doopgesprek bij Els Robbeson 
Do.     17 feb. 20.00 uur. vergadering Hart &Ziel     
     
Kerkbezoek. 
Naar aanleiding van de laatste persconferentie over de coronamaatregelen zijn de 
regels voor kerkbezoek iets verruimd. 
Zo zijn er met ingang van zondag vandaag weer bezoekers in de kerk toegestaan, 
weliswaar met een maximum van 75 personen en met de volgende regels: 
-Bij de entree uw handen ontsmetten en wordt u geregistreerd.  
-Bij verplaatsing mondkapjes op en 1,5 meter uit elkaar. 
-Ingang “onder de toren” en uitgang via de consistorie.  
 
 
Sofia MC. 
Ruben, een trouwe bezoeker van de kindernevendienst, heeft 8 februari in 
Rotterdam een niertransplantatie ondergaan. Het gaat goed.  Mocht u hem een 
kaartje willen sturen dan is hier zijn adres: 
Sofia kinderziekenhuis 
Afd. 2 zuid 
Ruben Laluyan 
Wytemaweg 80 
3015CN Rotterdam. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 


