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27 oktober – Huis-vol-muziek  Huub Oosterhuis 
‘Het woord ‘God’ komt ons in kerkdiensten soms te makkelijk over de lippen 
–weten we wie we daarmee bedoelen? We zouden kunnen afspreken dat 
we met ‘God’ bedoelen die Ene, die in de joodse Bijbel en in de geschriften 
over Jezus de pleitbezorger is van vluchtelingen, ballingen, van mensen wier 
rechten geschonden worden; die solidariteit en gerechtigheid wil, liever dan 
adoratie en mooie liederen. Zo staat geschreven in dat  boek dat van alle 
schakeringen van christelijke godsdienst de bron en het ijkpunt zou moeten 
zijn.’’  
Deze tekst sprak Huub Oosterhuis bij de uitvaart van prins Claus. 
In het huis-vol-muziek gaan wij op zoek met de liederen en teksten van hem 
met het thema `Ken je mij`. Philip Feij zal ons begeleiden op orgel en piano. 
U bent welkom om 16.00 uur in de Catharinakerk te Zoutelande voor een 
kopje koffie of thee. Het huis-vol-muziek begint dan om 16.30 uur. 
 
Volgende week zondag is er dienst om 9.30 uur.  
Voorganger is ds. J.P. Neels te Antwerpen. 
Dit in tegenstelling tot de mededeling in het kerkblad. 
 
Na de dienst bent u en onze gasten van harte welkom om nog wat na te 
praten bij een kopje koffie of glaasje limonade in de Klimop in de Kerkstraat.  
 
Deze weekbrief staat ook op de website van de kerk, ww.pknkoudekerke.nl.  
Zie onder “Kerkdiensten”. 
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Er is kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool leeftijd .  
 

Voor de dienst zingen we:  Lied 906: 1, 2, 3 en 4 
 en 
 Lied 942: 1, 2 en 3 
 

De collecte in de dienst is bestemd voor het Werelddiaconaat Colombia. 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor de Kerk.  
 
Gespreksavond Dietrich Bonhoeffer  
Keuzes van toen voor nu: Wat kunnen wij leren van Bonhoeffer.  
Soms lastige teksten, maar in een goed gesprek kunnen wij doorpraten over 
wat er staat en welke betekenis het heeft voor de praktijk van alledag.  
Deze avond lezen we een paar van zijn gedichten. 
Dinsdag 15 oktober om 20.00 uur in de Wegwijzer – Zoutelande 
Wie met een auto wil meerijden mag zich melden bij Adri Minderhoud. 
 
A.s. woensdag 16 oktober is er voor ieder weer inloopmorgen in de Klimop. 
Even gezellig samenzijn met een kopje koffie en een praatje.  
Vanaf 10.00 uur staan de deuren open.  
 
Vraag om burenhulp 
De diaconie wil graag helpen bij een verhuizing naar Vlissingen. 
16- 17 en 18 oktober behangen of muurverven...... 
21 okt. de verhuizing. 
Vrijwilligers graag melden bij Piet Wielemaker,  tel. 551365 of:  
pietwielemaker@hotmail.com 
 
 
 

Zondag 13 oktober 2019, 9.30 uur.  
Van harte welkom in de Protestantse Gemeente 
te Koudekerke 
 
Voorganger: ds. F. van Slooten 
Ouderling van dienst: Marja Tevel  
Lector: Marja Tevel 
Organist: Peter van den Heuvel  
Koster: Koos Boogaard  

Lees verder op pag. 4 
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 -- Orgelspel -- 

 

Zingen   Psalm 27: 1 en 2 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en Groet 

 

Zingen   Psalm 27: 4 

  

Kyrie-gebed 

 

Lezing   Psalm 146: 5 t/m 10 

 

Zingen   Lied 868: 2, 3 en 5 

  

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

  

 -- De kinderen gaan naar de nevendienst -- 

  

Eerste Lezing   Marcus 1: 14 t/m 20 

 

Zingen    Lied 531: 1 en 3 

  

Tweede lezing   1 Samuël 3 : 1 t/m 21 

 

Zingen    Lied 317: 1 en 2 

  

   Orde van Dienst 
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Preek 

 

 -- Orgelspel -- 

 

Zingen    Lied 836: 2, 4 en 5 

  

 -- De kinderen komen terug uit de nevendienst -- 

  

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied    Lied 240: 1, 2, 4 en 5 

 

Zegen, met gezongen AMEN AMEN AMEN 

  

 

 

 

 

 

 


