
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 23 januari 2022 
voorganger: ds. Janneke Herweijer 
ouderling van dienst: Peter Eversdijk 
lector: Peter Eversdijk 
organist: Niels Eversdijk 
koster: Ab Lokerse  
beamer: Lars Kole 
 
 
  

  

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
• Preludium  

Welkom. 
 (We gaan staan) 

• Zingen: Lied 316: 1, 2 en 3  Het woord dat u ten leven riep 

• Drempelgebed. 

     God, Steeds opnieuw komen mensen in beweging en nodigen anderen 
uit ook U te volgen.Zie ons hier staan, God, mensen, die uw geode nieuws 
willen delen, Reiko ns vandaag de hand en leid ons, zodat we geloof, hoop 
en liefde ontvangen en Geestkracht voor onderweg verzameen. Amen.  
 

• 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: Lied 304  Zing van de Vader die in den beginne  
 

DIENST VAN HET WOORD. 



• Gebed. 

• Moment voor de kinderen 

• Lezing: 1 Samuel 3: 1-10 (lector) 

• Zingen: Lied 317  Grote God, Gij hebt het zwijgen 

• Lezing: Johannes 1: 35-52 (lector) 

• Zingen: Lied 377: 1, 2, 3 en 4   Zoals ik ben, kom ik nabij  

• Overweging. 

• Korte presentatie van Michiel Bareman over Hart&Ziel 

• Zingen:  
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 

• Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 

(We gaan staan) 

• Slotlied: Lied 362: 1 en 3  Hij die gesproken heft een woord dat gaat 

• Zegen  

 
• De collecte bij de uitgang is bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. De 

diaconiecollecte is bestemd voor: Leger des Heils Goes. De noodopvang in 
Goes biedt in haar zorgaanbod maatschappelijke opvang. Opvang voor dak- en 
thuisloze mensen en nachtopvang. Hier is een plek om te slapen, te douchen  
en een maaltijd voor mensen die op straat leven.  

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

• Postludium 
 

Komende zondag, 30 januari, is onze voorganger dhr. E. Tramper uit 
Krabbendijke. 
 
Agenda 
De volgende Bijbelgesprekskring staat gepland op 9 februari  om 19.30 uur in het 
Geerteshuis, en kan nu vanwege de verruiming van maatregelen waarschijnlijk 
wél door gaan. 

Tekst van de week 
Diep in onszelf dragen wij de hoop. 
Als dat niet zo is, is er geen hoop meer. 
Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt. 
Vaclav Havel 

  
 

 
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 50 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.  
 
 

 
 
 
 


