
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 19 februari 2023 
voorganger: ds. R. Brand uit Goes 
ouderling van dienst: Peter Eversdijk 
diaken van dienst: Coby Frens 
lector: Coby Frens 
organist: Joël Boone 
koster: Martin Bijkerk 
beamer: Jan Frits Vegter 

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium: Praeludium in e-moll, BWV 548 - J.S. Bach 
• Welkom. 
• (We gaan staan) 
• Zingen: Lied 283: 1, 4 en 5  In de veelheid van geluiden 
• 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 
• Zingen: Psalm 84: 1 en 6  Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 

 
DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Moment voor de kinderen 
• Lezing: Exodus 22: 20-26 (lector) 
• Zingen: Lied 973  Om voor elkaar te zijn uw oog en oor  
• Lezing: Matteüs 5: 33-48 (lector) 
• Zingen: Lied 974: 1, 4 en 5  Maak ons uw liefde, God, tot opmaat 
• Overweging. 



• Orgelspel: Après un rêve - Gabriël Fauré 
• Zingen: Lied 975: 1 en 3  Jezus roept hier mensen samen 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor: Leger des Heils. Een 
voedzame maaltijd, kop koffie, fatsoenlijke kleding, een luisterend oor of hulp als 
iemand helemaal aan de grond zit; de basisbehoeften van ons allemaal, maar 
helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het Leger des Heils spant zich in om 
hierin te voorzien voor wie dat nodig heeft. Veel vrijwilligers zijn dag in dag uit 
druk bezig om dat voor elkaar te krijgen. En helaas…. deze hulp is meer nodig dan 
ooit en naast praktische hulp is er geld nodig om wat nodig is te bekostigen. De 
diaconie geeft twee keer per jaar een gift aan het Leger des Heils en vraagt 
daarnaast deze week uw bijdrage in de vorm van de collecte. 

 
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 695: 1, 4 en 5  Heer, raak mij aan met uw adem 
• Zegen  

 
 
• Postludium: 'Nun danket alle Gott' - Sigrid Karg-Elert 

 
Komende zondag, 26 februari, is onze voorganger ds. G. Sinke uit Burgh 
Haamstede 
 
Agenda 
di.   21 feb. vergadering kerkrentmeesters in de consistorie, aanvang 19.30 uur. 
do.  23 feb. vergadering van het Moderamen 
vrij. 24 feb. Emmausgroep in de Schakel, aanvang 18.00 uur.  
 
 

 
Liturgisch bloemschikken 40-dagentijd 
Vanaf 26 februari beginnen de zondagen van de 40dagentijd. Voor iedere dienst 
tot en met Pasen kan een liturgische schikking gemaakt worden. 
Het gaat in totaal om 10 schikkingen 
Magda Nagelekerke, Coby Frens en Elly Vermeulen doen sowieso mee, maar alle 
schikkingen voor onze rekening nemen is wel erg veel werk. 
Wie wil(len) daaraan willen meewerken, zodat we de taken per dienst kunnen 
verdelen? Zie voor meer info: Liturgisch bloemschikken | Protestantse Kerk in 
Nederland Wie wil meedoen of vragen heeft kan deze week contact opnemen 
met Magda, Coby of Elly. Of via: diaconie@pknkloetinge.nl 
 
 
Koken in Kloetinge. 
Na het succes van vorig jaar begint er op dinsdag 7 maart een nieuwe serie 
avonden “Koken in Kloetinge” onder leiding van Mariska Boer en Christel de Vries. 
Deelname is voor ieder die mee wil koken en eten. Kookervaring is niet nodig, het 
is geen workshop, het gaat om de ontmoeting! De kosten bedragen € 12,-- per 
persoon. Opgeven vooraf is noodzakelijk: bij Mariska 
Boer: kokeninkloetinge@outlook.com De nieuwe data in 2023 zijn: 7 maart, 18 
april, 23 mei en 27 juni. 
 
 
Spiritueel café 
Na twee zinvolle middagen in het najaar staat ook het spiritueel café weer 
gepland. 
We  willen elkaar ontmoeten om met elkaar in gesprek te gaan rondom thema's 
die centraal staan in ons leven. Dit keer kijken we onder andere naar een 
inspirerend interview met Dirk de Wachter en gaan we in gesprek over troost. Dit 
doen we weer op de mooie locatie : Op t Hof Olmenstein. 

Data: zondagmiddagen 5 en 19 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur. Op ‘t Hof 
Olmenstein, Abbekindersezandweg 21 , Kloetinge. 
Bijdrage € 7,50 per middag (incl kofie/thee). Opgeven kan bij Rian Duininck en 
Ronald Koole via de mail: hrm@duininckconsult.nl 

 
 
 
 



 
 
 


