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V r e d e s k e r kV r e d e s k e r k
zondag 22 mei 2022 - 10:00 uurzondag 22 mei 2022 - 10:00 uur

De zesde paaszondagDe zesde paaszondag (rogate = vraag/bid)  (rogate = vraag/bid) 

Dienst van Schrift en GebedDienst van Schrift en Gebed

OVER DE DIENST...
Jezus vertelt aan zijn leerlingen dat Hij weg gaat naar de hemelse 
Vader. Hij laat hen niet alleen en met lege handen achter.  
Hij heeft iets voor hen: de heilige Geest zal komen om hen  
te leren en te helpen doen wat Jezus heeft gedaan.

Voorbeden kunt u doorgeven  
via deze link, klik hier!

Voorganger:
Ds. Nelleke van der Linden 
Ouderling van Dienst:
John van de Panne
Diaken van Dienst:
Marja Vreeke - Siljee 
Lector:
Marchien Honing
Kinderdienst:
Ellemijn van Waveren
Collectant(en):
Bram Leenhouts
Collectedoelen:
1: Diaconie: activiteiten van  
 Jeugddorp De Glind 
2: Kerk
Organist
Marjanne Deij
Koster:
Carla Straayer
Techniek geluid:
Jan Kwekkeboom 
Techniek beamer:
Arne Tissing

17.00 uur  
Grote of Maria  
Magdalenakerk 
VESPERS / VESPERS / VOCUM VOCUM 
JUCUNDIDATIS JUCUNDIDATIS 
(ROGATE)(ROGATE)

Organist:  Organist:  
Erik ZwiepErik Zwiep
Lector:  Lector:  
Harry van WaverenHarry van Waveren

elke dinsdag 12.30 - 13:30 uur  
MIDDAGGEBEDMIDDAGGEBED

Elke dinsdag, marktdag, staan de Elke dinsdag, marktdag, staan de 
deuren van dedeuren van de Grote of   Grote of  

Maria MagdalenakerkMaria Magdalenakerk open   open  
vanaf 12.15 uur, voor bezoekers vanaf 12.15 uur, voor bezoekers 

van het middaggebed; een gebed van het middaggebed; een gebed 
voor onze stad, ons land en voor onze stad, ons land en 

onze wereld en allen die onze wereld en allen die 
daarop leven. Gelegenheid daarop leven. Gelegenheid 

om na te praten tot ca.  om na te praten tot ca.  
13.30 u. INGANG VIA 13.30 u. INGANG VIA 

HET ZUID-TRANSEPT, HET ZUID-TRANSEPT, 
Kreukelmarkt-zijde.Kreukelmarkt-zijde.Klik hier voor een mooie compilatie van de witte donderdag 2022Klik hier voor een mooie compilatie van de witte donderdag 2022

VESPERS TOT EN MET PINKSTEREN
Op de zondagen in de periode van 6 maart tot en 5 juni vinden in de Grote of Maria Magdalenakerk ’s middags 
om 17.00 uur vespers plaats, afwisselend in koor-, orgel- en abdijstijl. U bent van harte welkom bij de vespers.  
De vespers worden niet meer uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Wij hopen dat het ophouden van de 
'online vespers' u zal motiveren om naar de vespers te komen, op de zondagmiddagen om 17.00 uur in de 
Grote of Maria Magdalenakerk. Welkom! De vespers worden verzorgd door de werkgroep getijden.

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://youtu.be/jBGL41teVq4
https://youtu.be/aaOChwNPg5o
https://youtu.be/DVh8-D9eXBk
https://youtu.be/DVh8-D9eXBk
https://www.protestantsgoes.nl/
https://www.protestantsgoes.nl/


OPEN KERK 22 MEI ‘HEMELS VERLANGEN’ OPEN KERK 22 MEI ‘HEMELS VERLANGEN’ 
Op de zondag voor Hemelvaartsdag is het weer Open Kerk!Op de zondag voor Hemelvaartsdag is het weer Open Kerk! Het thema is ‘Hemels Verlangen’.   Het thema is ‘Hemels Verlangen’.  
Samen zingen we hoopvolle liederen. Dat doen we uiteraard onder begeleiding van de Open Kerk Band. Samen zingen we hoopvolle liederen. Dat doen we uiteraard onder begeleiding van de Open Kerk Band. 
Dansgroep Mighty Impulse gaat een prachtige dans opvoeren op een van die liederen.Dansgroep Mighty Impulse gaat een prachtige dans opvoeren op een van die liederen.

U bent van harte welkom op 22 mei, om 19 uur in de VredeskerkU bent van harte welkom op 22 mei, om 19 uur in de Vredeskerk

Mededelingen 22 mei 202222 mei 2022

BLOEMBOLLENACTIE! HEEL DELTA IN BLOEI!
Met de tulpenbollen ondersteunen we met meer dan 40 kerken in onze  
classis kwetsbare boeren, vrouwen en straatkinderen in Indonesië.  
Via de diaconale organisatie van onze kerk - Kerk in Actie - worden boeren 
geholpen om een eerlijke prijs voor hun goederen te krijgen, vrouwen om hun 
plek in de maatschappij in te nemen en straatkinderen door ze onderwijs en 
perspectief te bieden. 

Je kunt de bloembollen bestellen:
Op zondag 15 mei en 22 mei krijgt u een bestelformulier dat ter plekke ingevuld kan worden 
en ook afgerekend zowel contant als digitaal, in september worden de bollen geleverd zodat 
ze op tijd de grond in kunnen om het voorjaar van 2023 in bloei te zetten!! Het zijn zakjes van 
20 witte, paarse of gele tulpen en ze kosten € 5,- (€ 3,65 voor project) 

ONTMOETINGSOCHTENDEN 
Elke donderdag is iedereen weer van harte welkom voor 
een kop koffie/thee en een praatje bij de ontmoetings-
ochtenden,  we zitten gezellig in een grote kring. 
Van 9.30 uur tot ca. 11.30 uur bent u van harte welkom 
in de Vredeskerk. Er is helaas geen autodienst.

DE GEZAMENLIJKE DIACONIEËN SPANNEN ZICH MET PINKSTEREN  
IN VOOR DE VLUCHTELINGEN IN DE ZEELANDHALLEN
We hebben de afgelopen tijd terecht veel aandacht voor de mensen die de oorlog in Oekraïne moesten ontvluchten. Maar zij 
zijn niet de enigen waar we ons zorgen om kunnen maken. In de Zeelandhallen verblijven momenteel 300 vluchtelingen. Het 
is voor hen niet mogelijk om de Pinksteren door te brengen met hun familie. Als blijk van medeleven willen we hen namens 
de gezamenlijke kerken van Goes een Pinksterattentie aanbieden. We willen dit doen in de vorm van een tasje, gevuld met 
verschillende producten. Het lijkt ons een mooi idee om alle leden van de plaatselijke kerken hierbij te betrekken. We willen u 
vragen om voor onze naaste in de Zeelandhallen één of meer van de onderstaande producten te kopen:

• SOKKEN (VANAF MAAT 42) • WILHELMINA PEPERMUNT • EEN KOFFIE/THEE MOK 
• BORRELNOOTJES • CHOCOLA: CHOCOLONELY/FAIR TRADE • ROOMBOTERKOEKJES

Op de zondagen 22 en 29 mei kunt u uw attentie inleveren in een doos in de hal van de Vredeskerk. 
De diaconie zorgt dan dat ze op 1 juni worden bezorgd bij de vluchtelingen in de Zeelandhallen, samen met wat  

in de andere deelnemende kerken is binnengebracht.

U doet toch zeker ook mee?
Namens het Diaconaal Platform Goes, Klaas van der Woude, 06 10406588

 

mailto:%20akram%40zeelandnet.nl%20?subject=Aanmelding%20Pastoraat


BUSREIS VOOR OUDEREN  
GEORGANISEERD DOOR DE DIACONIE
Dit jaar staat de busreis gepland op dinsdag 14 juni. 
De reis gaat naar de haven van Rotterdam waar we 
aan boord gaan voor een rondvaart door de havens. 
Na de lunch bezoeken we de  
Maeslantkering. 

Inschrijven kan op 2 en 3 juni bij 
Piet Filius tussen 09.00 en 10.30 uur. 
Telefoon 0113-227910. 

Verdere informatie volgt in het 
kerkblad van 21 mei.

Mededelingen 22 mei 202222 mei 2022

AGENDA: 
MAANDAG 23 MEI, VREDESKERK: 19.00 uur tot ca. 20.00 uur - MEDITATIEGROEP  
 Carla Talen en ds.Nelleke van der Linden 

DINSDAG 24 MEI, GROTE KERK:  12.30 uur tot ca. 13.30 uur - MIDDAGGEBED  
 Lector: ds. Nelleke van der Linden, Organist: Erik Zwiep 
 Ingang deur Zuidelijk Transept, zijde van de Kreukelmarkt, open vanaf 12.15 uur

WOENSDAG 25 MEI, DE HORST:  10.00 uur tot ca. 11.00 uur - KERKDIENST Pastor: Bart van Noord   

DONDERDAG 26 MEI, VREDESKERK: 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131. 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 26 MEI 2022, 20.00 UUR.

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJKE EN BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD:   Fam. Sinnema-Verstrate, Wilsonstraat 
WEST/CENTRUM: Fam. de Hamer-Blankenburgh, Hollandiaplein
Oost:   Mw. J.A. Koelmans-Zegers, Wolfshoek
ZUID:   Dhr. Jonker, Anthony Fokkerstraat 

PASTORALIA: 
Dhr. Marcusse, de Schakel, is van Ter Valke verhuisd naar Ter Weel en dat is heel dicht bij zijn vrouw! 
Voor revalidatie verblijft Heleen Korstanje-Oudkerk in Ter Weel te Krabbendijke. 
Dick Boogerd, Kastanjestraat, brak tijdens het werk zijn been en is nu na een operatie in het zorghotel in Vlissingen
Dhr Willem Meeuwse (Poelhoek) is opgenomen in het Erasmus MC in Rotterdam.

DE COLLECTE: IS BESTEMD VOOR STEUN AAN DE  
ACTIVITEITEN VAN JEUGDDORP DE GLIND
Uit het nieuws horen we dagelijks van de moeilijkheden in de Jeugdzorg. Als kerken zijn we nauw betrokken bij 
het wel en wee van het Jeugddorp De Glind. Hier vinden kwetsbare, uit huis geplaatste kinderen een veilige 
haven. Hier kunnen ze op adem komen en herstellen van de trauma’s die ze hebben opgelopen in de hectische 
jaren die achter hen liggen. Het is delicaat werk, waar we graag ons financiële steentje aan bij willen dragen.

VACATURE PENNINGMEESTER COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Binnen onze kerk beheert het College van Kerkrentmeesters de financiën en de gebouwen. Het college voorziet de 
kerkenraad ook van advies over deze zaken. Dat doen we met een enthousiast team van momenteel 5 kerkleden 
die één keer per maand overleggen. Op 1 september ontstaat er binnen het college een vacature voor de functie 
van penningmeester. We zijn daarom op zoek naar iemand die deze taak op zich wil nemen. De huidige penning-
meester Harm Simonse (06-10923929) is graag bereid nadere toelichting te geven over de werkzaamheden.

http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/334 


Orde van de Dienst
      VredeskerkVredeskerk 22 mei 2022 - 10:00 uur  

voorganger: Ds. Nelleke van der Linden

Wij wensen u allen  
Wij wensen u allen  

een gezegende zondag
een gezegende zondag

Ds. W. H. van der Vegtplein 2, Goes

Deze dienst kunt u ook volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl klik hier.

<< YouTube linkjeBlijf bidden voor vrede!
Blijf bidden voor vrede!

DIENST VAN DE VOORBEREIDINGDIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel: 'Fantasia con imitazione'
J.S. Bach 1685-1750 

Welkom 
Welkomstwoord door de Ouderling  
van Dienst John van de Panne.

 We gaan staan

Bemoediging en drempelgebed:  
O:  Onze hulp is in de Naam van de Heer
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Lied  280: 1, 3, 5 en 6  
‘De vreugde voert ons naar dit huis’.

Groet 
V:  De Ene zal bij u zijn. 
A: ZIJN GEEST ZAL IN ONS MIDDEN ZIJN.

We gaan zitten

Kyriegebed 
Kyrie: NLB 299b (enkel). ‘Heer, ontferm U’.
Glorialied: 652: 1, 2, 3 en 4.  
‘Zing jubilate voor de Heer’. 

DIENST VAN HET WOORDDIENST VAN HET WOORD
De kaarsen worden aangestoken aan  
het licht van de Paaskaars.

GEBED

Lied inleiding kindergesprek:  
Lied 285 1 en 2: ‘Het licht is ons voorgegaan’.

Aandacht voor de kinderen. 
 
 Kinderen naar de nevendienst
 
Inleiding lezingen
LEZING UIT DE PROFETEN: 
Joël 2, 21-27. (vreugde om wat groeit en bloeit).
 

Lied 67: 1, 2 en 3. ‘God zij ons gunstig en genadig’.

EVANGELIELEZING:
Johannes 14,23-29. (het laatste woord is ‘vrede’).
 
Lied 1012: 1, 4 en 5 ‘Geef aan de wereld vrede, Heer’.

Uitleg en verkondiging

Lied 984: 1 t/m 6 ‘Gezegend die de wereld schept’.

DIENST VAN ONS ANTWOORDDIENST VAN ONS ANTWOORD
Gedachtenis overledene(n) 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed.  
‘Onze Vader’: Lied 370: 1, 2 en 3.

Aandacht collectedoelen.

Terugkomst kinderen

 We gaan staan

ZENDING EN ZEGENZENDING EN ZEGEN
Slotlied 275: 1, 3, 4 en 5.  
‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’.

Zending en zegen
A: AMEN. (gezongen)

We gaan even zitten om te luisteren naar  
het orgelspel. Na enkele minuten,  
wanneer voorganger en ouderling van  
dienst opstaan, kunt u de kerkruimte verlaten.  
 
Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten  
tijdens het koffie-/theedrinken. Welkom. 

Orgelspel: 
‘Postludium Dona nobis pacem’  
J.B. Peyer 1678-1733

De zesde paaszondagDe zesde paaszondag    
(rogate = vraag/bid.) 

Dienst van Schrift en Gebed  

https://youtu.be/3py_xCJL1yE
https://youtu.be/LjGHmrZV6Pw
https://youtu.be/LjGHmrZV6Pw
https://youtu.be/bqQHpCV6RZ0
https://youtu.be/c-N--PdVmWU
https://youtu.be/c-N--PdVmWU
https://youtu.be/bqQHpCV6RZ0
https://youtu.be/bqQHpCV6RZ0
https://youtu.be/bqQHpCV6RZ0

