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thema: thema: Gezegend om op weg te gaanGezegend om op weg te gaan

OVER DE DIENST...

Gezegend om op weg te gaan. Deze zomerzondag, in het weekend waarin vakanties  

aanbreken en heel wat mensen ‘op reis’ gaan, kiezen we voor een enkelvoudige lezing uit 

de Thora, uit het eerste bijbelboek Genesis. Stamvader Jacob, aan het einde gekomen van 

zijn leven, zegent twee van zijn kleinkinderen, zonen van zijn oogappel Jozef en hij zegent 

ze op een bijzondere wijze. Gezegend worden is niet vanzelfsprekend. Gezegend worden 

blijkt verbonden te zijn aan geroepen worden om op weg te gaan.

Voorbeden kunt u doorgeven  
via deze link, klik hier!

Voorganger:
Ds. Arie van der Maas, 
Wemeldinge
Ouderling van Dienst:
Jaap Bouman
Diaken van Dienst:
Marja Vreeke - Siljee
Lector:
Betsy den Dekker 
Kinderdienst:
Sija van Baalen
Collectant(en):
Kees Wagenaar
Collectedoelen:
1: Diaconie: Stichting 
Vrienden Adrz
2: Kerk
Organist:
Arno van Wijk
Koster:
Carla Straayer
Techniek geluid:
Irene Oosterveld 
Techniek beamer:
Elsa Adema

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/bqQHpCV6RZ0
https://youtu.be/zn0_p1ZR3hg
https://youtu.be/U_ZYXPKYGVI
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 <<< link naar site

Mededelingen 24 juli 2022

VANAVOND 22 JULI - 20.00 UUR - AKOESTISCH LABORATORIUM, GROTE KERK  
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://stich-
tinggrotekerkgoes.stager.nl/Akoestisch%20Laboratorium%20Grote%20Kerk%20Goes/tickets

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

BEREIKBAARHEID ZOMERPERIODE
Vanwege de vakantie van ds. Janos Schellevis en het ziekteverlof van ds. Nelleke v.d. Linden is voor  

crisispastoraat pastor Bart van Noord bereikbaar tot 31 juli. Omdat in de eerste twee weken van augustus  
(tot de 14e) geen van hen beschikbaar is, gelieve voor urgente situaties contact op te nemen met de scriba, 

IJzaäk Adema, telefoonnummer 0113 – 22 28 30.

In verband met de fietsvierdaagse wordt er woensdagavond  In verband met de fietsvierdaagse wordt er woensdagavond  
27 juli geen fietstocht georganiseerd.27 juli geen fietstocht georganiseerd.

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. 

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.

U kunt ook vrijblijvend de volgende link gebruiken: https://site.skgcollect.nl/147/gift/formulier.html?id=4561

VANOCHTEND 22/07 NET NA HALF ZES... KERKKLOKKEN IN CENTRUM GOES 
RIEPEN GOESENAREN OP TOT GEBED: ‘NET ALS IN DE MIDDELEEUWEN'
We hebben hier speciaal toestemming voor gekregen", wijst Rutger Mauritz naar de luidende klokken. "Dat mag  
normaal gesproken natuurlijk niet.” Nu wel, want vandaag viert Goes Maria Magdalenadag. Zij was eeuwen geleden 
de naamgever van de kerk, en (nog steeds) patrones van de stad Goes. Klik hier voor meer!

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
https://site.skgcollect.nl/147/gift/formulier.html?id=4561
https://www.pzc.nl/bevelanden/kerkklokken-riepen-goesenaren-vanochtend-al-heel-vroeg-op-tot-gebed-net-als-in-de-middeleeuwen~a47b4da2/


Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131. 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 28 JULI 2022, 20.00 UUR.

PASTORALIA: 
Dhr. Sas de Koeijer, v.d. Spiegelstraat verblijft vanwege een operatie in het ziekenhuis.
Mw. Lenie Wagenaar-van der Heijde verblijft voor onderzoeken in het ziekenhuis.

AGENDA: 
ZATERDAG 23 JULI, GROTE KERK: 13.30 uur tot ca. 14.15 uur - ORGELCONCERT: JOËL BOONE*
DINSDAG 26 JULI, GROTE KERK: 13.30 uur tot ca. 14.15 uur - ORGELCONCERT: ARNO VAN WIJK*
WOENSDAG 27 JULI, DE HORST: 10.00 uur tot ca. 11.00 uur - KERKDIENST: DS. BRAND uit Kloetinge
DONDERDAG 28 JULI, VREDESKERK: 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!
ZATERDAG 30 JULI, GROTE KERK: 13.30 uur tot ca. 14.15 uur - ORGELCONCERT: ARNO VAN WIJK*
* Orgelconcerten op het Marcussen orgel in de Grote of Maria Magdalena Kerk - ENTREE GRATIS - (collecte aan de uitgang)

Mededelingen 24 juli 2022

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJKE EN BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD:  Fam. De Moor-van den Hoek, Goede Dieplaan
WEST/CENTRUM: Fam. Duijnhouwer-Muller, Kleine Kade
OOST:  Mw. Heleen Korstanje, Oudkerk, nu in Randhof
ZUID: Mw. de Jonge,  Bongerd 

VAKANTIE: 
Ds. Janos Schellevis heeft inmiddels vakantie t/m 12 augustus. Pastor Bart van Noord is  
tot 31 juli bereikbaar voor dringende pastorale hulp. Omdat in de eerste twee weken  
van augustus (tot de 14e) geen van hen beschikbaar is, gelieve voor urgente  
situaties contact op te nemen met de Scriba, IJzaäk Adema,  
   tel.nr. 0113 - 22 28 30.

OVERLEDEN: 
Op zaterdag 16 juli overleed in de leeftijd van 98 jaar, Maria Neeltje Holst-de Bruine. Rie Holst woonde in Sint 
Maarten in de Groe. De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis in Kloetinge was op vrijdag 22 juli  
om 13.00 uur in de Vredeskerk en werd geleid door pastor Bart van Noord. Bidden wij voor haar haar zoon, 
schoondochter en kleinkinderen.

1STE COLLECTE DIACONIE: STICHTING VRIENDEN ADRZ 
 Stichting Vrienden Adrz doet er alles aan om een verblijf in het ziekenhuis voor 
patiënten en familie zo prettig mogelijk te maken. De stichting zorgt voor extra 
voorzieningen die niet uit het gewone ziekenhuisbudget betaald kunnen worden, 
zoals knuffels voor kinderen of het opknappen van wachtkamers.

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


DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel 

Welkom 
Welkomstwoord door de Ouderling  
van Dienst Jaap Bouman

 We gaan staan

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

Intochtslied: Psalm 92: 1, 2 en 3  
(introïtuspsalm van de zondag)

We gaan zitten

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

Smeekgebed
Kyrie en Gloria: Lied 967: 1, 4, 5, 6 en 7

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

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

Kindermoment.  
Gesprekje over thema door leiding KND

 Kinderen gaan naar hun dienst

Singelstraat 21, Goes

24 juli 2022 - 10:00 uur  
Ds. Arie van der Maas, Wemeldinge

6e zondag van de zomer. 
thema:thema: Gezegend om op weg te gaan Gezegend om op weg te gaan

Orde van de Dienst
  Grote of Maria  

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

Inleiding lezingen
LEZING: Genesis 48 (door lector).

Psalm 107: 1, 18 en 19

Verkondiging

Antwoordlied: 981

DIENST VAN ONS ANTWOORD
Evt. 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 425 

Zending en zegen  
V. ...
A. AMEN

Orgelspel

http://www.kerkdienstgemist.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl
https://youtu.be/bqQHpCV6RZ0
https://www.youtube.com/watch?v=bqQHpCV6RZ0
https://youtu.be/eC-2DMgAM5Q

