
Woord van dank. 
Hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen en blijken van meeleven, die we 
ontvingen  tijdens onze verhuizing naar Goes. Het gaf ons opnieuw het gevoel 
heel welkom te zijn in de  gemeente van de Geerteskerk. 
Met hartelijke groeten, Janneke Herweijer en Robert Bos.  

Oekraïne 
Wat hebben we al veel berichtjes ontvangen van mensen die spullen kunnen 
missen voor de Oekraïne, echt hart verwarmend. 
Omdat wij de lijst aanbieden aan de gemeente Goes die inventariseert wat waar 
nodig is, willen wij maandag 28e de lijst van de aangeboden goederen gaan 
aanleveren. Er zijn al mensen aangekomen in Goes, vandaar dat we  
de lijst zo spoedig mogelijk willen aanbieden, waarna tot actie overgegaan kan 

worden. 
Inzameling Oekraïne(aanleveren informatie sluit zondag 27-03) 
op deze verzamel pagina kunt u opgeven wat u wilt geven 
 
Ophaaldienst 
Voor sommige gemeenteleden is het niet (meer) mogelijk om met eigen vervoer 
de zondagse diensten te bezoeken. Hiervoor wil de kerkenraad de autodienst 
weer in het leven roepen. Wie is er bereid om volgens rooster, ongeveer een keer 
per 4-6 weken een of meerdere gemeenteleden op te halen en weer thuis te 
brengen? Aanmelden kan bij de diaconie. Ook om opgehaald te worden kunt u 
zich opgeven bij de diaconie: diaconie@pknkloetinge.nl. Uiteraard kan dit pas 
doorgaan als er zich voldoende chauffeurs gemeld hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
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 27 maart 2022, 4e 
zondag 40 dagentijd 
voorganger: ds. R. Kamermans uit Goes 
ouderling van dienst: Lies Walhout 
lector: Jenny Kole  
organist: Niels Eversdijk  
koster: Ab Lokerse 
beamer: Niek Walhout 
 
 
  

  

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium: Fantasia in c-moll (BWV 562) van J.S. Bach 

• Welkom. 

• (We gaan staan) 
• Zingen: Psalm 76: 1, 2, 3 en 5  God wordt geëerd in Israel 

• Drempelgebed in stilte 

• 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 299j : 1 en 2  Om de mensen en de 
dieren 
 

DIENST VAN HET WOORD. 

• Gebed. 

• Moment voor de kinderen 40 dagen project. 

• Projectlied 

 

https://www.healthykiosk.nl/
mailto:diaconie@pknkloetinge.nl


 

Een slinger van verhalen gaat,           Een vader lacht, hij geeft een feest, 
als teken door de tijd                                 hij roept: “mijn kind is thuis”!          
Vertelt wat ons te wachten staat,           Hij is terug van weggeweest, 
Dat God zijn volk bevrijdt.                        al was hij ver van huis . 

 
     Refr: Wij vieren een bijzonder feest, 
              het leven wordt gevierd. 
              En wie met ons verhalen leest, 
              Ontdekt: dat feest is hier. 
 

• Ter inleiding 

• Lezing: Lucas 15: 11-16 (lector) 

• Korte uitleg 

• Orgelspel:  Plainte (uit de Suite Brève) van Jean Langlais 

• Lezing: Lucas 15: 17-20a (lector) 

• Korte uitleg 

• Zingen: Lied 886  Abba Vader 

• Lezing: Lucas 15: 20b-24 (lector) 

• Korte uitleg 

• Zingen: Psalm 103: 5 en 9  Zoals een vader liefdevol zijn armen 

• Lezing: Lucas 15: 25-32 (lector) 

• Korte uitleg 

• Zingen: Lied 385  De tafel van samen 
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 

• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 

• Interview met Rennie Naafs, preekvoorzienster 
(We gaan staan) 

• Slotlied: Lied 981: 1, 2 en 5  Zolang er mensen zijn op aarde 

• Zegen. 

 
• Postludium: Fuga in c-moll (BWV 575) van J.S. Bach 

 

Er staan voortaan twee schalen voor de collecten bij de uitgang onder de 
toren én bij de uitgang langs de consistorie. 
 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. De 

diaconiecollecte is bestemd voor: OASE Goes: Oase is een inloophuis en 
bestaat al 25 jaar. Deze stichting wordt helemaal door vrijwilligers gerund. 
Ze ontvangen buurtgenoten, mensen die graag onder de mensen zijn en 
mensen die graag iets willen ondernemen. In de ochtend is er altijd de 
mogelijkheid even binnen te lopen voor een kopje koffie of thee. Andere 
activiteiten zijn o.a. het geven van Nederlandse les. Je kan er schilderen er 
is een vrouwengroep en er kan samen gegeten worden. Zomaar een greep 
uit wat activiteiten waar aan deelgenomen kan worden. 
 
Komende zondag, 3 april, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer. In deze 
dienst doet John Nieuwenhuize belijdenis van het geloof en worden James, Siem 
en Nora gedoopt. 
 
Agenda 
Di.      29 mrt. 19.30u. commissie gebouwen 
Woe. 30 mrt. 13.30u. agenda overleg kerkenraad consistorie 
Do.     31 mrt. 20.00u. vergadering Hart&Ziel bij Jan Hendrik Colijn, Etty 
Hillesumlaan 
Zo.      03 apr. 19.30u. Taizédienst 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 


