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OVER DE DIENST...
Een hoopvol visioen tegen gevoelens van vertwijfeling in. Dat biedt de lezing uit Ezechiël 
47:1-12. De beek die uit de tempel stroomt wordt een rivier die leven geeft. Het landschap 
bij de Dode Zee is een dorre woestijn. Het levende water uit de tempel maakt verandert zelfs 
het water van de Dode Zee. Waar niets kan leven is nu een overvloed van leven. Met dat 
beeld worden mensen die hun moed dreigen te  
verliezen bemoedigd. Lied 362: vers 3 vat het thema mooi samen:

Van u is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
Uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Voorbeden kunt u doorgeven  
via deze link, klik hier!

Voorganger:
Dr. Aarnoud Jobsen 
Ouderling van Dienst:
Corry Verburg-Abrahamse
Diaken van Dienst:
Jeannet Wondergem
Lector:
Leo Ruissen 
Kinderdienst:
Wybrand Boonstra
Collectant(en):
Bram Leenhouts
Collectedoelen:
1: Diaconie: Stichting  
 “Mission to Seafarers  
 Vlissingen”
2: Kerk
Organist:
Erik Zwiep
Koster:
Carla Straayer
Techniek geluid:
Irene Oosterveld 
Techniek beamer:
Arne Tissing

DIENSTEN VANAF PINKSTEREN.
Vanaf zondag 5 juni, Pinksteren, kerken we gedurende de zomerperiode weer in  

de Grote of Maria Magdalenakerk. De morgendiensten zijn thuis te volgen via ‘Kerkdienstgemist’.

BETREFT: DINSDAG-MIDDAGGEBEDMIDDAGGEBED
Vanaf 28 juni tot en met eind augustus zijn  Vanaf 28 juni tot en met eind augustus zijn  
er in verband met de Marktconcerten en er in verband met de Marktconcerten en 
diverse vakanties diverse vakanties geen middaggebeden in  geen middaggebeden in  
de Grote of Maria Magdalena kerk.de Grote of Maria Magdalena kerk.

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://kerkdienstgemist.nl/stations/334-Protestantse-Gemeente-Goes
https://youtu.be/eC-2DMgAM5Q
https://youtu.be/zn0_p1ZR3hg
https://youtu.be/eC-2DMgAM5Q
https://youtu.be/eC-2DMgAM5Q


HEEFT U ZE AL? ...COLLECTEBONNEN!
Collectebonnen zijn elke donderdagochtend in de Vredeskerk verkrijgbaar. 
Voor meer informatie zie het kerkblad “Op Weg” of kijk op de site: 
https://www.protestantsgoes.nl/informatie/financieel/geven <<< klik om naar de 
site te gaan.

MARIA MAGDALENA IN GOES EN EUROPA 
De komst van Maria Magdalena naar Europa heeft veel sporen nagelaten. Goes is daar een mooi  
voorbeeld van. Goes heeft maar liefst twee Maria Magdalena kerken en een Magdalenastraat.  
Maria Magdalena is de schutspatrones van de stad Goes.

Tijdens het Goes-Europajaar zijn er in het Gemeentearchief Goes, in Historisch Museum  
De Bevelanden, in de R.k. Maria Magdalenakerk en in de stad allerlei sporen te vinden. Het project gaat  
op zoek naar deze sporen, met een mix van exposities, concerten, films, lezing, routes/rondleidingen  
en kinderactiviteiten, met het hoogtepunt op 22 juli, de naamdag van Maria Magdalena.

De folder met het volledige programma van het Maria Magdalena in  
Goes en Europa project kunt u via de link downloaden

Mededelingen 17 juli 2022

Donaties voor de DIACONALE COLLECTE: 
   IBAN: NL07 RABO 0321 3284 34
    t.n.v.: Diaconie Protestantse gemeente Goes  
       vermeld daarbij de datum van desbetreffende zondag.

VRIJDAG 22 JULI - 20.00 UUR - AKOESTISCH LABORATORIUM, GROTE KERK
De Stichting Grote Kerk slaat samen met de Maria Magdalena Cantorij en het Castello Consort de handen ineen om 
een pakkend programma neer te zetten met muziek die is geschreven voor de grote ruimte waarvoor de Grote Kerk 
de uitstekende plek is. Het programma bevat oude maar ook recente gecomponeerde muziek gewijd aan ‘de Apostel 
der Apostelen’: Maria Magdalena. Helaas is er foutieve informatie doorgegeven en verschenen in Opweg

De aanvangstijd is 20.00 uur en tickets die u online koopt kosten Euro 12,50 Als u op de 
avond zelf aan de deur tickets wilt kopen dan kosten deze Euro 20,00 Tickets via: https://
stichtinggrotekerkgoes.stager.nl/Akoestisch%20Laboratorium%20Grote%20Kerk%20Goes/tickets

GELUID GROTE KERK
Afgelopen zondag was helaas het geluid uit de Grote Kerk niet optimaal, onze excuses aan de gemeenteleden 
die thuis de dienst volgen. We zijn druk bezig om het niveau op orde te krijgen. De techniek-mensen hebben 

deze week of komende week met de leverancier een afspraak in de Grote Kerk om de installatie goed (opnieuw) 
af te stellen. De intentie is om het te vereenvoudigen zodat we een betere kwaliteit van het geluid krijgen.  

Hopelijk is het met de komende dienst goed ingeregeld.

BESTE GEMEENTELEDEN,
Eind juni heeft ds. Nelleke van der Linden zich ziekgemeld. Tot haar en onze grote spijt heeft zij moeten  

constateren dat de ziekte van Lyme weliswaar is verdwenen, maar dat zij last heeft van na ijl - effecten en  
haar lijf zich de afgelopen jaren niet verder heeft hersteld. De corona-besmetting dit voorjaar heeft hier geen 

goed aangedaan. Hierdoor is zij fysiek uitgeput. Dit noodzaakt haar er toe om een stap terug te zetten.  
Vanzelfsprekend na overleg met haar medische adviseurs. Vooralsnog houden wij er rekening mee  

dat Nelleke niet voor 1 november a.s. weer zal voorgaan in de diensten. 

Vanuit de kerkenraad hebben we Nelleke veel beterschap toegewenst en de kracht en steun van de  
Heilige Geest en de mensen om haar heen. Een kaartje (adres: Vedelplein 36, 4462MH Goes) wordt door 

Nelleke zeer gewaardeerd en een bezoekje kan ook, maar daarvoor graag eerst even een telefoontje. Het 
voorgaande is een vervelend bericht. Laten we aan Nelleke denken, ook in onze gebeden. 

Harry van Waveren, Voorzitter

https://www.protestantsgoes.nl/informatie/financieel/geven
https://www.protestantsgoes.nl/informatie/financieel/geven
https://youtu.be/uCNghVhx0k4
http://www.esid.nl/MariaMagdalenaKerk_Zomer2022.pdf
https://stichtinggrotekerkgoes.stager.nl/Akoestisch%20Laboratorium%20Grote%20Kerk%20Goes/tickets
https://stichtinggrotekerkgoes.stager.nl/Akoestisch%20Laboratorium%20Grote%20Kerk%20Goes/tickets
https://stichtinggrotekerkgoes.stager.nl/Akoestisch%20Laboratorium%20Grote%20Kerk%20Goes/tickets
https://youtu.be/mH5-QFUpN-I
https://youtu.be/eC-2DMgAM5Q


Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131. 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 21 JULI 2022, 20.00 UUR.

PASTORALIA: 
Mw. Joke de Witte- de Haan (Chopinlaan) verblijft na een operatie in Terneuzen nu voor het eerste  
herstel in het zorghotel in Vlissingen. 
Mw. Heleen Korstanje-Oudkerk, is van revalidatie terug in Goes en nu verhuisd naar Randhof.

AGENDA: 
ZATERDAG 16 JULI, GROTE KERK: 13.30 uur tot ca. 14.15 uur - ORGELCONCERT: MARJANNE DEIJ*
DINSDAG 19 JULI, GROTE KERK: 13.30 uur tot ca. 14.15 uur - ORGELCONCERT: JOS VOGEL*
DONDERDAG 21 JULI, VREDESKERK: 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!
ZATERDAG 23 JULI, GROTE KERK: 13.30 uur tot ca. 14.15 uur - ORGELCONCERT: JOËL BOONE*
* Orgelconcerten op het Marcussen orgel in de Grote of Maria Magdalena Kerk - ENTREE GRATIS - (collecte aan de uitgang)

ONTMOETINGSOCHTENDEN 
Elke donderdagmorgen weer van harte welkom voor een kop koffie/thee en een 
praatje bij de ontmoetingsochtenden, van 9.30 uur tot ca. 11.30 uur in de Vredeskerk. 
In verband met Corona blijven we voorzichtig en zitten we in een grote kring. 

Mededelingen 17 juli 2022

IN DE ZOMER MAANDEN SAMEN FIETSEN ELKE WOENSDAGAVOND 
Samen fietsen op woensdagavond van 1 juni t/m 31 augustus: Start 19.00uur bij de klok aan de voorkant van het 
station. Iedereen is welkom. Je hoeft je niet aan te melden of af te melden, de tochten zijn  
ongeveer 20 tot 25 km. Contactpersoon: Ineke Baarda tel. 0113-216515, baardainfo@gmail.com 

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJKE EN BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD:  Mw. S.J.P. Oostdijk-de Kraker, Groen van Prinstererstraat, nu in Ter Valcke. 
WEST/CENTRUM: Fam.Bogaard-Pronk, Evertsenstraat
OOST:  Mw. J.M. Duvekot-van Riel, Serviceflat De Horst 
ZUID: Fam. Dagevos-Hamelink, Kastanjestraat

VAKANTIE: 
Ds. Janos Schellevis heeft inmiddels vakantie t/m 12 augustus.  
Pastor Bart van Noord is tot 31 juli bereikbaar voor dringende pastorale hulp. 
Over de eerste 2 weken van augustus wordt u later geïnformeerd. 

1STE COLLECTE DIACONIE: STICHTING “MISSION TO SEAFARERS VLISSINGEN”
Wereldwijd zijn op schepen vele duizenden mannen en vrouwen werkzaam. In de transportsector, op cruiseschepen
of in de internationale koopvaardij, elk schip heeft een bemanning nodig om te kunnen varen. 
Ook al zijn bemanningen op een schip dat voorbij vaart niet zichtbaar, elke zeevarende is een 
mens als ieder ander, met het verschil dat hij of zij werkzaam is in een buitengewone omgeving 
en onder buitengewone omstandigheden. Altijd als er de gelegenheid is voor zeevarenden om  
tijdens een oponthoud in de haven het schip te kunnen verlaten, is het belangrijk dat er een 
plek is waar zij naar toe kunnen. Al sinds vele decennia zorgt de Stichting “Mission to 
Seafarers Vlissingen” ervoor, dat er zo’n plek bestaat waar zeevarenden terecht kunnen, 
ongeacht hun nationaliteit, geslacht, geaardheid, geloof of sociale status. A home away 
from home betekent tijd doorbrengen bij een biertje met collega’s, bellen met je familie 
thuis, in gesprek gaan met iemand die even wil luisteren. 

Een havenpastor, enkele betaalde krachten en vele vrijwilligers maken dit mogelijk.

Klik hier om naar 
de website te gaan.

http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/334 
mailto:baardainfo%40gmail.com%20?subject=Samen%20fietsen%20informatie
https://www.protestantsgoes.nl/
https://www.protestantsgoes.nl/
https://www.missiontoseafarers.nl/
https://www.missiontoseafarers.nl/


DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel: Improvisatie over psalm 87 

Welkom 
Welkomstwoord door de Ouderling  
van Dienst Corry Verburg-Abrahamse

 We gaan staan

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

Eerste Psalm: 87

We gaan zitten

Groet 
V:  De Heer zal bij u zijn. 
A: DE HEER ZAL U BEWAREN.

Smeekgebed (gesproken)
-  Kyrie: 299j
-  Glorialied: 305

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

GEBED 
V:  Door Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN 

Kindermoment.  
Gesprekje over thema door leiding KND

 Kinderen gaan naar hun dienst
 
Inleiding lezingen
1STE LEZING: 
Ezechiël 47:1-12 (door lector).

Singelstraat 21, Goes

17 juli 2022 - 10:00 uur  
Voorganger: Dr. Aarnoud Jobsen

5e zondag van de zomer. 
Dienst van Schrift en Gebed

Orde van de Dienst
  Grote of Maria  

Magdalenakerk
Deze dienst kunt u ook  
volgen via www.kerkdienstgemist.nl 

Antwoordlied: 156: 1 en 2
2DE LEZING: 
Openbaring 22:1-5 (door voorganger)
 
Lied 747: 1,2,7 en 8

Uitleg en verkondiging

Antwoordlied: 362

DIENST VAN ONS ANTWOORD
Gedachtenis overledene(n)

Mededelingen en toelichting collecte 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,  
gebed van onze Heer.

Toelichting op de collecten.

Terugkomst kinderen

 We gaan staan

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied 422 

Zending en zegen  
V. ...
A. AMEN (Lied 431b).

 
 
Orgelspel: 
Fuga in c BWV546 - J.S. Bach 
 
Collecte met diapresentatie  
van de collectedoelen.

https://youtu.be/eC-2DMgAM5Q
http://www.kerkdienstgemist.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl
https://youtu.be/eC-2DMgAM5Q
https://youtu.be/eC-2DMgAM5Q

