Gemeentebrief

Voorganger:
Ds. Janos Schellevis
Ouderling van Dienst:
Jaap Bouman
Diaken van Dienst:
Klaas van der Woude
Lector:
Willemien Homburg
Kinderdienst:
Harry van Waveren
Collectant(en):
John Tahapary
Collectedoelen:
1: Diaconie: KIA Noodhulp
Oost Afrika verdroogt, verdorst, verhongert
2: Kerk
Organist:
Arno van Wijk
Koster:
Carlo van Waveren
Techniek geluid:
Arne Tissing
Techniek beamer:
Fokke Roelofs

Grote of Maria
Magdalenakerk
zondag 19 juni 2022 - 10:00 uur

MUZIEKDIENST

Voorbeden kunt u doorgeven
via deze link, klik hier!

OVER DE DIENST...
‘Het boek Ruth waar we in deze muziekdienst uit lezen is eigenlijk het
verhaal van een vluchteling. In een collage van lezingen en eigentijdse
teksten en liederen duiken we in haar verhaal wat ook nog verbonden
is met belangrijke personen die na haar komen.’

elke dinsdag 12.30 - 13:30 uur

MIDDAGGEBED

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 Kattenstraatje en hoofdingang.
VANAF 28 JUNI TOT EN MET EIND AUGUSTUS ZIJN
ER IN VERBAND MET DE MARKTCONCERTEN EN
DIVERSE VAKANTIES GEEN MIDDAGGEBEDEN IN DE
GROTE OF MARIA MAGDALENAKERK.

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 19 juni 2022
DIACONIECOLLECTEN

Voor de collecte van 19 juni vermeldt OpWeg dat we gaan collecteren voor
kinderen van de pionierskerken. Het landelijk (KIA)-bureau heeft echter opgeroepen om de mensen in
Oost-Afrika te hulp te komen. De inwoners van Noord-Kenia, Somalië en Ethiopië worden getroffen door
een ongeëvenaarde droogte. Het regent er al 3 jaar niet. Hun dieren sterven massaal en er zijn minstens
20 miljoen mensen die met de hongerdood worden bedreigd. Voeg daarbij de sterk gestegen voedsel- en
energieprijzen en het is duidelijk dat de nood hoog is en de oplossing duur. Wij mogen volgende week
meehelpen ons steentje bij te dragen om te helpen deze nood te lenigen. En de diaconie gaat de opbrengst
van deze collecte verdubbelen. Eén steen worden er zo alvast twee!

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

BOEKENVERKOOP VAN START!
In mei konden er weer boeken ingeleverd worden voor de verkoop ten bate van de projecten van De Delta voor
Indonesië, en opnieuw zijn er veel boeken ingeleverd waarvoor we iedereen willen bedanken! In Kleverskerke is
inmiddels de verkoop begonnen en zijn er al 150 boeken verkocht wat bijna € 200,- heeft opgeleverd in één
middag! Op 16 en 23 juni is de verkoop nog in Kleverskerke maar daarna gaat het verder in Veere: vanaf 5 juli
elke dinsdag- woensdag- en donderdagmiddag.
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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!

DE DOOD, PRAAT EROVER
Als we in onze persoonlijke omgeving met de dood te maken hebben praten we er liever niet over, we vermijden
dit onderwerp. Zo kan het zijn dat we onvoorbereid zijn wanneer een dierbare overlijdt. Maar hoe dan, hoe begin je
een gesprek over sterven en de dood? Hier gaan we met elkaar bij stilstaan. We gaan met elkaar in gesprek, wisselen kennis uit en geven aandacht aan onze sterfelijkheid. Dit alles op een respectvolle, open en ontmoetende manier. Komt u ook? Van harte welkom op woensdag 22 juni, het Geerteshuis, Jachthuisstraat 13, Kloetinge. Aanvang: 14:30 uur. Aanmelden kan bij Jacomien Marinussen: j.marinussen@zeelandnet.nl De middag wordt geleid
door Jacomien Marinussen. Zij is werkzaam geweest bij Hospice Het Clarahofje, geeft trainingen rondom verlies
en rouw en begeleidt mensen in rouw. Zij heeft de Post-HBO opleiding Rouw en Verlies aan de HZ net afgerond.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
we zoeken mensen voor het regelen/begeleiden van de kerkdiensten in serviceflat de Horst.
Daarnaast zoeken we mensen om de gemeentebrief te bezorgen bij tehuizen en particiulieren.
Met vriendelijke groet, Kitty Elema, 0113228131
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PASTORALIA:

Jan Honing, Beukenstraat, is in R’dam met succes geopereerd, is weer thuis en zijn problemen zijn helemaal over!
Tonnie Beernink, Beatrixlaan, wordt dinsdag geopereerd aan haar rug.

AGENDA:

DINSDAG 21 JUNI, GROTE KERK:

12.30 uur tot ca. 13.30 uur - MIDDAGGEBED

Lector: ds. Nelleke van der Linden, fluitist: Nelleke van der Linden
Ingang via Kattenstraatje en hoofdingang. Dit middaggebed is voorlopig
het laatste vóór de zomerperiode. Op 6 september is het
eerstvolgende middaggebed!

DONDERDAG 23 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: 		
WEST/CENTRUM:
OOST:
ZUID:			

Dhr. J. Kole, Troelstralaan
Fam. Kole-Groenewegen, Couwervestraat
Mw. T. Hollestelle-van Rijswijk, Randhof
Fam.Honing-Smeenk Beukenstraat

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131.
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 23 JUNI 2022, 20.00 UUR.

Grote of Maria
Magdalenakerk

Orde van de Dienst
19 juni 2022 - 10:00 uur
voorganger: Ds. Janos Schellevis

Muziekdienst

Singelstraat 21, Goes
Deze dienst kunt u ook
volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Orgelspel

Gebeden, eindigend met gezongen
‘Onze Vader’ van Eppie Dam

INLEIDEND

Welkom
Woord van welkom + afkondigingen door
Ouderling van Dienst Jaap Bouman
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.
Intochtslied 280: (A1,2, V3, M4,V5, M6, A7)
‘De vreugde voert ons naar dit huis’
Groet
		

V:
A:

God zal ook vandaag bij ons zijn.
MET ZIJN GEEST

Lied 84: 1, 2 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’
We gaan zitten
Inleiding
Kyriegebed afgesloten met gezongen Kyrie: 299B (2x)
Gloria
Glorialied: Liefste Lied van Overzee 6: 1 t/m 4
‘Als de hemel vol gezang is’

4. Hoed ons voor de diepe nacht
leid ons niet op blinde paden;
red ons zijn wij in zijn macht,
uit de handen van het kwade

LEZEND EN UITLEGGEND

Aansteken van de Bijbelkaarsen.
GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST
Kindermoment: Presentatie – Lied > KND
Ruth (I)
Lied 787: 1, 2, 3, 4.
‘Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten’
Ruth (II)
Stef Bos – Lied van Ruth
Ruth (III en slot)
Lied: 791: (A1, V2, M3, V4, M5, A6)
’Liefde, eenmaal uitgesproken’

ANTWOORDEND

Herdenking overledenen (evt.) - STILTE
Collecte aankondiging:
1. Diaconie: Noodhulp Oost Afrika
verdroogt, verdorst, verhongert
2. Kerk

UITLEIDEND

Teken van Hoop
Terugkoppeling met kinderen
We gaan staan
Slotlied Liefste Lied van Overzee 58: 1 t/m 4
’Zingt volop Gods Lof’
Zegen + gezongen ‘Amen’ Lied 431b
Orgelspel
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