Gemeentebrief

Vredeskerk

zondag 29 mei 2022 - 10:00 uur
De zevende paaszondag (Exaudi, Dómine)

Voorganger:
Ds. Janos Schellevis
Ouderling van Dienst:
John van de Panne
Diaken van Dienst:
Klaas van der Woude
Lector:
Betsy den Dekker
Kinderdienst:
Wybrand Boonstra
Collectant(en):
Wim Slabber
Collectedoelen:
1: Diaconie: Diaconaat
ook voor jongeren
2: Kerk
Organist
Marjanne Deij
Koster:
Carla Straayer
Techniek geluid:
Jos Nieuwdorp
Techniek beamer:
Elsa Adema

Voorbeden kunt u doorgeven
via deze link, klik hier!

OVER DE DIENST...
Tussen Hemelvaart en Pinksteren voelen de discipelen zich als
wezen. Jezus is weg en de Geest die over hen zou komen is er
nog niet. Vandaar dat deze zondag ook wel zondag Weeskind
genoemd wordt. Hoe dat voelt en wat dat voor hen betekent
daar zal het in deze dienst over gaan.

elke dinsdag 12.30 - 13:30 uur

MIDDAGGEBED

17.00 uur

Elke dinsdag, marktdag, staan de
deuren van de Grote of
Maria Magdalenakerk open
vanaf 12.15 uur, voor bezoekers
van het middaggebed; een
gebed voor onze stad, ons
land en onze wereld en
allen die daarop leven.
Gelegenheid om na te
praten tot ca. 13.30 u.
Ingang via het
Kattenstraatje en via de
hoofdingang.

Grote of Maria
Magdalenakerk
ABDIJVESPER

mmv.
Maria Magdalenacantorij
o.l.v. Rutger Mauritz.
Organist:
Erik Zwiep
Lector:
Dick de Vries

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’.

Mededelingen 29 mei 2022
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

MEDITATIEVE WANDELING
Met de zomer in aantocht is er door Hart &Ziel weer een meditatieve wandeling gepland op zaterdagmorgen
18 juni. De ervaring van veel mensen is, dat je met de wind om je hoofd, de zon op je gezicht vaak tot nieuwe inzichten komt.. Juist als je buiten bent in de natuur, kunnen je gedachten, die soms door je hoofd dwarrelen, tot rust
komen. En zo kom je vaak bij diepere gevoelens, die er in je leven De methode van de Emaüswandeling wil hierbij
helpen. Gedurende een deel van de wandeling loop je in stilte, en een deel van de wandeling ben je – twee aan
twee- in gesprek, net als destijds de Emmaüsgangers. Dit is echter geen ‘must’. Soms worden tijdens de wandeling
oude contacten hernieuwd en ook dit kan heel zinvol zijn. Het thema van deze wandeling is ” twijfel en geloof” en
deze begint om 10.00 uur bij het Geerteshuis. Na afloop is er bij het Geerteshuis een kop soep met een broodje.
Graag vooraf aanmelden vóór 14 juni bij ds. Janneke Herweijer ( email: j.herweijer@xs4all.nl, tel: 06-47410756)

SAMEN FIETSEN.
In de maanden juni, juli en augustus willen we het fietsen weer oppakken. Door de corona pandemie heeft dit 2
zomers stil gelegen. Op woensdag 1 juni start, 19.00u vertrek, bij de klok van het station.
De tochten zijn +/- 20-25 km. Contactpersoon is Ineke Baarda, tel 0113-216515 - baardainfo@gmail.com

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.
We zien u graag!

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 <<< LINKJE

Mededelingen 29 mei 2022
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 staat in het
kerkblad van 21 mei.

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 penningmeester Harm Simonse (06-10923929) is graag bereid nadere toelichting te geven over de werkzaamheden.

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.

OVERLEDEN:
Op dinsdag 24 mei overleed op de leeftijd van 90 jaar, Adriana Lodder-Bakker. Adriana woonde in Ter Valcke.
De herdenkingsdienst is op maandag mei in rouwcentrum De Bevelanden, waarna de teraardebestelling plaats vindt
op de algemene begraafplaats te Middelburg. De herdenkingsdienst wordt geleid door pastor Bart van Noord.
Bidden wij voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

AGENDA:

MAANDAG 30 MEI, VREDESKERK:
DINSDAG 31 MEI, GROTE KERK:

19.00 uur tot ca. 20.00 uur - MEDITATIEGROEP

Carla Talen en ds.Nelleke van der Linden

12.30 uur tot ca. 13.30 uur - MIDDAGGEBED

Lector: ds. Nelleke van der Linden, Organist: Erik Zwiep
Ingang, via Kattenstraatje en hoofdingang, open vanaf 12.15 uur

DONDERDAG 2 JUNI, VREDESKERK: 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJKE EN BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD: 		
Fam. Rap-Bakker, Koos Vorrinkstraat
WEST/CENTRUM: Mw. L. J. van Eijkeren-Meijaard, Hollandiaplein
Oost:
Fam. Verburg, Frederik Hendrikstraat
ZUID:
Fam Meeuwse, Frambozestraat

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131.
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 2 JUNI 2022, 20.00 UUR.

Orde van de Dienst
29 mei 2022 - 10:00 uur
voorganger: Ds. Janos Schellevis

				

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

De zevende paaszondag

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

(Exaudi, Dómine)

Schriftlezing 1ste Testament:
Psalm 31: 1 t/m 9 - Lector
Schriftlezing 2de Testament:
Johannes 14 : 15 t/m 21 - Voorganger

Orgelspel:
Nun bitten wir den Heiligen Geist (Lied 671),
D. Buxtehude

INLEIDEND
Welkom
Woord van welkom + afkondigingen door
Ouderling van Dienst John van de Panne

Lied:701 : 1 t/m 4 ’Zij zit als een vogel’
Preek
Orgelspel (voorspel bij Lied: 800)

We gaan staan
Aanmoediging
O: Deze kerkdienst is onze God bij ons
A: DIE DE HEMEL EN DE AARDE GESCHAPEN HEEFT.
O: ... Zo zijn we hier samen, in de naam van Jezus...
A: AMEN.

Lied: 800: 1, 4 en 5 ’Wat zou ik zonder U geweest zijn’

ANTWOORDEND
Herdenking overledenen (evt.)
Orgelspel: Lied 886: 1 ‘Abba Vader’

Intochtslied 75: 1, 2 ‘U alleen U loven wij’
Groet
		

V:
A:

God zal ook vandaag bij ons zijn.
MET ZIJN GEEST

Collecte aankondiging:
1. Diaconie: Diaconaat ook voor jongeren
2. Kerk
Gebeden, eindigend met gezamenlijk gebeden
‘Onze Vader’(NBV)

We gaan zitten
Inleiding

UITLEIDEND
Teken van Hoop

Kyriegebed
Gloria
Glorialied: 146C: 1, 5 en 7
‘Alles wat adem heeft love de Here’

Terugkoppeling met kinderen
We gaan staan

LEZEND EN UITLEGGEND
Aansteken van de Bijbelkaarsen.

Slotlied LvdK 476: 1, 3 en 4
’Eeuwig Woord, U willen wij bezingen’

GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST

Zegen + gezongen ‘Amen’ Lied 431b

Kindermoment:
Presentatie – Lied/Filmpje > KND

Orgelspel:
Prelude, G. Young
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