
Actie Kerkbalans 2023 
In januari is er weer een Actie Kerkbalans. Twee dingen gaan veranderen. 

- De acceptgiro gaat in 2023 verdwijnen in Nederland. Veel mensen 
maken daar nog gebruik van. U moet dus tijdig gaan bedenken welk 
alternatief u gaat gebruiken. Wij raden u aan te kiezen voor het 
automatisch incasso. 

- Via de app Appostel kunt u uw kerkbalans helemaal zelf regelen. 
Het enig wat u nodig heeft is uw registratienummer. Dat vindt u 
straks op uw formulier voor Kerkbalans. 

 
Beamerteam 
Het team is op zoek naar versterking. Beschikt u over een computer met 
Office (powerpoint) en wilt u in een rooster met ons meedraaien, neem 
dan even contact op met niekjwalhout@gmail.com. Wij streven ernaar om 
een keer per zes weken te draaien. 
 
Adventviering. 
De intekenlijsten liggen vandaag voor de laatste dag in de kerk. 
 
Adventkaarsen. 
De balk voorin de kerk waarin de Adventkaarsen staan is afkomstig uit het 
Noorderkoor en draagt de tekst: Eerst droeg ik het dak en nu het licht: 
advent. Noorderkoor 14e eeuw- restauratie 2008. 
 
Nieuwsbrief. 
Wanneer u wekelijks de nieuwsbrief per mail wilt ontvangen kunt u dit 
doorgeven aan: nieuwsbrief@pknkloetinge.nl 
Over enkele weken hopen wij u ook te kunnen bereiken via onze eigen app 
Geerteskerk Kloetinge. U kunt deze app dan vinden in Google playstore en 
de appstore van Apple. In de app zal o.a. de wekelijkse nieuwsbrief te zien 
zijn. 
 
 

HARTELIJK WELKOM IN DEZE DIENST 
 
 Preludium: Nun komm der heiden Heiland, BWV 659 - J.S. Bach. 

Preludium in g-moll, BWV 535 - J.S. Bach 
 Welkom. 

(We gaan staan) 
 
DE VOORBEREIDING. 
 Zingen: Lied 433 – ‘Kom tot ons, de wereld wacht’ – 1, 2 en 5 
 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) 
 Zingen: Psalm 80 – ‘O God van Jozef, leid ons verder’ – 1 en 2 
 Gebed om ontferming, besloten met lied 299c Heer ontferm u 
 Zingen: Lied 442 – ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ – 1 en 2 

 
DIENST VAN HET WOORD. 
 Gebed. 

 

Nieuwsbrief/liturgie zondag  4 december 2022     
voorganger: ds. H. Offringa uit ’s Heer 
Abtskerke 
ouderling van dienst: Els Robbeson 
diaken van dienst: Elly Vermeulen 
lector: Wilke Fondse 
organist: Joël Boone 
koster: Martin Bijkerk 
beamer: Jan Frits Vegter 

  



 Moment voor de kinderen: Adventproject + projectlied. 
 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 
tweede zondag (Batseba): 
Een buurvrouw in de koningsstad 
heeft moeite en verdriet gehad. 
Zij wordt de moeder van een zoon 
die voorbestemd is voor de troon. 
 
 Lezing: 2 Samuël 11, 14 -27 
 Zingen: Lied 158 – ‘Mjin ziel maakt groot de Heer’ – 1 en 2 
 Lezing: Matteüs 21, 1- 9 
 Zingen: Lied 158 – ‘Zijn arm verstoot met kracht’ – 3 en 4 
 Overweging. 
 Orgelspel: Improvisatie. 
 Zingen: Lied 440 – ‘Ga, stillen in den lande’ – 1, 2 en 3             
 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN. 
Inzameling der gaven.  
Er wordt gecollecteerd voor diaconie en kerkrentmeesters. 
De diaconiecollecte is bestemd voor:  KIA Libanon/Jordanië/ Irak: Creëren 
van banen voor jongeren. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en 
onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. 
Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als 
dat gaat een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij 
geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge 
Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in 
sectoren waar veel vraag is naar personeel. 
Aan de uitgang is er een collecte voor het onderhoud van de Geerteskerk. 
Orgelspel: Improvisatie over psalm 80. 
 

 Dankgebed, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader. 
(We gaan staan) 

 Slotlied: Lied 439 – ‘Verwacht de komst des Heren’ – 1 en 3 
 Zegen  

 
 
 Postludium: Fuga in g-moll, BWV 535 - J.S. Bach. 
 
Na afloop van deze dienst bent u weer van harte welkom in het koor voor 
koffie of thee. 

 
Komende zondag, 11 december, is onze voorganger ds. Janneke Herweijer. 
In deze dienst zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. 
 
Agenda: 
Ma 5 dec 10:00 Inloopmorgen in het Geerteshuis. 
   Gast: Yvette van der Voort, notaris. 
Di 6 dec 10:00 bijeenkomst Pastoraat groep in het Geerteshuis.  
Di 6 dec 19:30 Kerkenraad in het Geerteshuis. 
Do 15 dec 13:30 Optuigen van de kerstboom. 

Iedereen is van harte welkom! 
Zo 18 dec 20:00 Lessons and Carols in de Geerteskerk, 

door Musica Cordis. 
 


