
 
Wist u dat……. 
 

• vanaf 1 januari de nieuwe website van de Geerteskerk in de 
lucht gaat?  

 
•  er mensen vanuit de Geerteskerk bezig zijn met een project 

“kerktuin”? 
 

• de kerkenraad in het nieuwe jaar weer op sterkte is? 
 

• het afgelopen jaar vier kinderen gedoopt zijn in de 
Geerteskerk? 
 

• er een doopjurken tentoonstelling is geweest en een spiritueel 
café?  
 

•  er de komende maanden groothuisbezoeken zijn rond het thema 
“Aan tafel” van de landelijke kerk? 
 

• er sinds Corona elke zondag koffiedrinken is na de dienst? 
 

• er op Koningsdag en open monumentendag weer volop 
activiteiten zijn geweest? 
 

 
 

                   

 
 
                                            

                    
 
 
 
 

De kerkenraad van de Protestantse      
       Gemeente Kloetinge wenst u gezegende       
       kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar! 
 
 
 
 



 
Kerst in de Geerteskerk 
 
 
 
24 december om 22.00 uur: Kerstnachtdienst m.m.v. Brassband 
Excelsior. Na afloop is er traditiegetrouw een glas glühwein of 
chocolademelk met een kerststolletje. Voorganger: ds. Janneke 
Herweijer. Organist: Joël Boone. 
 
25 december om 10.00 uur: Kerstmorgendienst m.m.v. de cantorij 
olv Corrie Smits-Harinck en Gijs Westerlaken  
( Euphonium) en Cynthia van den Heuvel ( klarinet). Voorganger: 
ds. Janneke Herweijer en organist is Niels Eversdijk 
 
1 januari om 10.00 uur: Voorganger is mevr. Janny Blankenstijn. 
Organist: Mariët Everse.  
 
8 januari om 10.00 uur: Cantatedienst met medewerking van de 
Maria Magdalenacantorij uit Goes olv. Rutger Valentijn Mauritz. 
Voorganger: ds. Janneke Herweijer. Na de dienst is er Nieuwjaar 
wensen en om 12.00 uur is er een matineeconcert.  
                                                                 

                                                  
                                                

                                       
 
 

 
Het volk dat in duisternis 
ronddoolt  
Ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen 
worden door een helder licht                          
beschenen ( Jesaja 9: 1)  
 

 
Opnieuw loopt een spannend jaar ten einde. Een jaar, waarin veel 
gebeurd is. De deuren van de kerk gingen in maart weer open, en 
bijna op hetzelfde moment brak de oorlog uit in Oekraïne. Een 
oorlog die ons allemaal raakt en bezighoudt.  
Aan het eind van dit veelbewogen jaar vieren we kerstfeest.  
Bij het lezen van de  bekende tekst van de profeet Jesaja 
realiseer ik me dat er ook in de tijd van Jesaja duisternis was. 
Soldatenlaarzen stampten en mensen zuchtten onder vreemde 
overheersing. Jesaja profeteert over een nieuwe toekomst, 
die zal aanbreken met de geboorte van een kind, dat de 
wonderlijke namen draagt: Wonderbare raadsman, Sterke God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst. Hiermee breekt een nieuw rijk aan 
gegrond op recht en gerechtigheid. Soms amper zichtbaar. Toch 
leven we  en vieren we vanuit deze hoop.   
 
Met hartelijke groet,  
ds. Janneke Herweijer 


