
Spiritueel café 

Elk moment in het leven benutten…… 

We lijken in het land van onbeperkte mogelijkheden te leven, maar dit heeft ook 
een keerzijde. Het geeft ons naast grote vrijheid ook onrust en gejaagdheid. Is er 
dan nog ruimte om bezig te zijn met wat er werkelijk toe doet?  

Aan de hand van een filmfragment ( 9 oktober) en een zingevingspel( 6 
november) zullen we in gesprek gaan in het spiritueel café. 

Data: zondagmiddagen 9 oktober en 6 november van 15.00 uur tot 17.00 uur. 
Locatie: Op ’t Hof Olmenstein Abbekindersezandweg 21 en opgeven kan bij Rian 
Duininck en Ronald Koole via de mail: hrm@duininckconsult.nl en 
r.koole@live.com  Kosten: € 7,50 ( incl. consumpties)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  25 september 2022 
voorganger: ds. R. Brand uit Goes 
ouderling van dienst: Piet Nieuwenhuize 
diaken van dienst: Coby Frens 
lector: Wilke Fondse 
organist: Niels Eversdijk 
koster: Cor Dekker 
beamer: Lars Kole 
 
 
  

  
HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium  
• Welkom. 
• (We gaan staan) 
• Zingen: Psalm 78:1  Mijn volk, ik ga geheimen openleggen 
• 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) 
• Inleiding op de dienst 
• Zingen: Psalm 78: 2 en 3  Laat ons wat onze vaderen vertelden 
• Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u 
• Zingen: Lied 304  Zing van den Heer die in den beginne 

 
DIENST VAN HET WOORD. 
• Gebed. 
• Moment voor de kinderen 
• Lezing: Amos 6: 1-7 (lector) 
• Zingen: Psalm 146: 1, 3, 4 en 5  Zing mijn ziel voor God uw Here 



• Lezing: Lucas 16: 19-31 
• Zingen: Lied 333  Kom Geest van God (2x)  
• Overweging. 
• Orgelspel 
• Zingen: Lied 323  Hoor. Maar ik kan niet horen 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
Inzameling der gaven. De diaconiecollecte is bestemd voor: Eredienst en 
kerkmuziek. Veel mensen zijn opzoek naar spiritualiteit en zingeving, maar vinden 
dat niet altijd in de zondagse eredienst. De Protestante Kerk ondersteunt de 
pioniersplekken in Nederland, zodat mensen langs nieuwe wegen en in nieuwe 
vieringen hun geloof kunnen beleven. 
 
• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 
• Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3  God Schenk ons de kracht 
• Zegen  

 
 
• Postludium 

 
Komende zondag, 2 oktober, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer.  
25-jarig jubileum van de cantorij 
 
Agenda 
Woe. 28 sept. start de Bijbelgesprekskring in het Geerteshuis. Aanvang 19.30 u . 
Er wordt gewerkt aan de hand van het boekje “Eten met Jezus. “ 
 
 
 
 

Bijbelgesprekskring  

 Dit seizoen zullen we aan de hand van het boekje “Eten met Jezus, 
Bijbelstudies over maaltijden in Lucas” in gesprek gaan. Samen eten was voor 
Jezus belangrijk. Door met hem te eten veranderden mensen. Door de 
boeiende gesprekken die aan tafel ontstonden werd iets duidelijk van de 
wereld die Jezus voor ogen stond: het Koninkrijk van God.  We lezen 
gedeelten waarin het gaat om tafelmanieren en hygiëneregels, over een 
liefdadigheidsdiner en de laatste maaltijd. Steeds zal ook de link met ons 
eigen leven aan de orde zijn.  

Data: 28 september, 19 oktober, 23 november, 11 januari,15 februari en 15 
maart. Tijd: 19.30 uur, in het Geerteshuis. Opgeven kan bij ds. Janneke 
Herweijer via de mail of telefonisch( 0647410756) 

 

 
Workshops mozaïeken 
In oktober hoop ik  weer een aantal avonden met elkaar te gaan mozaïeken. Of u 
nu al volleerd bent of dit nog nooit heeft gedaan? Een ieder is welkom. 

Wat mozaïeken zo fijn maakt, is dat je helemaal niet handig/creatief hoeft te zijn 
om toch iets moois neer te zetten. Als je een idee in je hoofd hebt dan volgt de 
rest vanzelf!   Het enige dat nodig is, is dat je het leuk vindt om gezellig met elkaar 
bezig te zijn. Als het niet helemaal lukt zoals je wilt, krijg je gewoon hulp van een 
van je mede-mozaïekers. 

De kosten zijn € 5,-- per avond. Hiervoor krijg je dan een plankje waar je je 
werkstuk op kan maken, mozaïeklijm, tegeltjes en cement om het geheel af te 
maken. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. Ik hoop dat je net 
zo enthousiast bent geworden als ik destijds en dat we elkaar in oktober kunnen 
ontmoeten!  

 De eerste bijeenkomst is op 28 september om 19.30  (tot 21.30u) in de 
Geerteskerk.  

Aanmelden via: Reanne Vlaming op jbvlaming@outlook.com (let op: nieuw 
mailadres!) 

 
 



 
 
 


