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AVONDMAALSDIENSTAVONDMAALSDIENST

OVER DE DIENST...
'Vandaag lezen we over de instelling van het Joodse Pasen en het 
boze gedeelte van de brief van Paulus over de misstanden bij het 
Avondmaal in de gemeente van Korinte. Nota bene in dezelfde brief 
waarin Paulus 'het Hooglied van de liefde schrijft', in I Korintiërs 13. 
Maar 2 hoofdstukken verder! Dat kan omdat hem eerst iets zwaars  
van het hart moet over het gedrag van deze gemeente.  
Let op: heel concreet gaat het over deze gemeente en dus  
niet over ons. Hoe het nou precies zit horen we  
tijdens de uitleg bij deze Avondmaalsdienst...'

Voorbeden kunt u doorgeven  
via deze link, klik hier!

Voorganger:
Ds. Janos Schellevis 
Ouderling van Dienst:
John van de Panne
Diaken van Dienst:
Toob Meerman 
Lector:
Corry Verburg 
Kinderdienst:
Sonja Bruggeman
Collectant(en):
Nico Geschiere
Collectedoelen:
1: Diaconie: KIA  
 India: onderwijs  
 kansarme kinderen 
2: Kerk
Organist:
Arno van Wijk
Koster:
Carla Straayer
Techniek geluid:
Jos Nieuwdorp 
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://www.protestantsgoes.nl/
https://www.protestantsgoes.nl/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/334-Protestantse-Gemeente-Goes


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 3 juli 2022

KOFFIEBEKERS GEZOCHT! 
Voor de Grote Kerk ben ik op zoek naar koffiebekers. Bijvoorbeeld de Senseo bekers. Enige tijd geleden zijn we 
op verzoek overgestapt op de wegwerpbekers, maar in deze kartonnen bekers zit plastic en wij willen graag een 
“groene Kerk” zijn toch?! Daarom neem ik de vrijheid om te vragen of u één of misschien meerdere niet al te 
grote bekers (tussen de 150 en 200 cc) over heeft en of u die wil doneren voor het koffiedrinken na de  
kerkdienst in de Grote Kerk. U kunt ze inleveren op aankomende zondagen in de Grote Kerk, of op een  
donderdagochtend in de Vredeskerk. Ik zou u heel erg dankbaar zijn! Vast hartelijk dank! Carla Straayer

Je dringende vragen kun je stellen in deze dienst en dan ga ik er op in.  
Wél vooraf je vraag uiterlijk vrijdag 8 juli mailen: janosschellevis@yahoo.com

 GROENE VINGERS OF NIET, U BENT VAN HARTE WELKOM! 
Zaterdag 9 juli van 0.9.00 uur tot ca. 12.00 uur. komt de kerktuingroep bij 

elkaar in de kerktuin van de Vredeskerk. Groene vingers of niet, u bent van harte welkom! 
Anthonie Korstanje. anthoniek@zeelandnet.nl

https://youtu.be/uCNghVhx0k4
http://www.esid.nl/MariaMagdalenaKerk_Zomer2022.pdf
mailto:janosschellevis%40yahoo.com?subject=Waar%20zit%20je%20mee?%20vraag
mailto:%20anthoniek%40zeelandnet.nl?subject=kerktuin


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.

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 

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131. 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 7 JULI 2022, 20.00 UUR.

PASTORALIA: 
Eva van den Dries en Bernard van Lenten, Kloetingseweg, gaan trouwen en de inzegening van hun huwelijk 
vindt plaats op vrijdag 8 juli om 13.30 in de Prot. kerk van ‘s-Heer Hendrikskinderen.

Dhr. Jaap Oostdijk, Erasmuspark, verblijft in het ADRZ, terwijl zijn vrouw Saar afgelopen week naar 
Ter Valcke is verhuisd.  

AGENDA: 
DONDERDAG 7 JULI, VREDESKERK: 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJKE EN BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD:   Mw. M. De Haan - in ’t Veld, Troelstralaan
WEST/CENTRUM: Fam. Leunis -Verhelst, Evertsenstraat
OOST:   Fam. Beernink, Beatrixlaan 
ZUID:   Fam. Meeuwse, Beukenstraat

Mededelingen 3 juli 2022

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!

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 van de componisten zoals 
Gabrieli, Monteverdi, Cavalli, Riccio, Schütz en Daan Manneke. Dit concert is tevens het slot van de feestelijke dag 
gewijd aan de stadspatroon van Goes: Maria Magdalena. Dompel je onder in de magistrale klanken en verwonder je 
over de uitzonderlijke akoestiek van de Grote of Maria Magdalenakerk! Tickets via: 
https://stichtinggrotekerkgoes.stager.nl/Akoestisch%20Laboratorium%20Grote%20Kerk%20Goes/ticket

VAKANTIE: 
Ds.Nelleke van der Linden heeft vakantie. Collega’s nemen waar.

1STE COLLECTE: DIACONIE: KIA INDIA: ONDERWIJS KANSARME KINDEREN
De diaconiecollecte is een collecte voor Kerk in Actie, gericht op India. Het gaat om de armste kinderen,. de Dalits, 
die hevig worden gediscrimineerd. Zij maken de school vaak niet af en onze partnerorganisatie trekt zich hun lot 
aan. Ze geeft huiswerkbegeleiding,en biedt sport en creatieve activiteiten aan. En ook is er aandacht voor de 
ouders van deze kinderen.

mailto:baardainfo%40gmail.com%20?subject=Samen%20fietsen%20informatie
http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/334 
https://youtu.be/mH5-QFUpN-I
https://stichtinggrotekerkgoes.stager.nl/Akoestisch%20Laboratorium%20Grote%20Kerk%20Goes/ticket
https://youtu.be/mH5-QFUpN-I


Singelstraat 21, Goes

3 juli 2022 - 10:00 uur  
voorganger: Ds. Janos Schellevis

3e zondag van de zomer. 
Avondmaalsdienst

Orde van de Dienst
  Grote of Maria  

Magdalenakerk

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

 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 75: 1, 5 ‘U alleen U loven wij’

Groet V:  God zal ook vandaag bij ons zijn. 
  A: MET ZIJN GEEST
 
 We gaan zitten 

Inleiding
  
LEZEND EN UITLEGGEND
Aansteken van de Bijbelkaarsen.

GEBED OM LICHT

Kindermoment: Presentatie + Opdracht > KND

Schriftlezing 1ste Testament: 
Exodus 13: 3 t/m 8 (NBV 2004) - Lector
Schriftlezing 2de Testament:
I Korintiërs 11: 17 t/m 34 (NBV 2004) - Voorganger

Lied: 313: 1, 5 ‘Een rijke schat van wijsheid’
  
Preek 

Orgelspel

Lied: 374: 1, 2, 5, 6  
‘U verborgen Christus, bid ‘k eerbiedig aan’.
 Kinderen komen onder dit lied terug

ANTWOORDEND

Herdenking overledenen (evt.) STILTE
 
Terugkoppeling met kinderen

Collecte aankondiging: 
1.  Diaconie: KIA India:  
 onderwijs kansarme kinderen
2.  Kerk

DIENST VAN DE TAFEL 
Inleiding
Lied 385: 1, 2, 3, 4  
‘De tafel van samen, de tafel is gedekt’  

Nodiging
 
Tafelgebed
 
Lied 405: 1 ‘Heilig, heilig…‘
 
Uitleg
 
Lied 653: 2, 5 ‘Gij zijt het brood / Gij zijt de wijnstok‘
 
Vredesgroet
Here Jezus Christus, U hebt aan uw volgelingen gezegd: 
‘Vrede laat ik u, Mijn vrede geef Ik u’.
Maak uw belofte waar, geef vrede in uw naam,
maak ons één, U die leeft in eeuwigheid. Amen.
We groeten elkaar met de vredesgroet: (met elkaar  
toeknikken en de woorden: ‘VREDE’ of ‘SJALOOM’)
 
Instellingswoorden
-Laten wij dan nu samen de maaltijd van God vieren
‘Het brood dat wij breken, het lichaam van Christus, het 
brood uit de hemel’ ‘De beker met wijn, het bloed van  
Christus, de wijn van het koninkrijk.’
-‘Komt nu allen want de maaltijd van de Heer staat klaar.
  
 Delen van brood en wijn onder orgelspel 
 
Dankgebed eindigend met  
gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 

UITLEIDEND
Teken van Hoop 

We gaan staan

Slotlied: 801: 1, 2, 5, 6  
‘Door de nacht van strijd en zorgen’
 
Zegen van God  
Allen: Lied 431b ‘Amen’ 

Orgelspel

Blijf bidden voor vrede!
Blijf bidden voor vrede!

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

http://www.tekenvanhoop.nl
https://youtu.be/c-N--PdVmWU
https://youtu.be/bqQHpCV6RZ0
https://youtu.be/bqQHpCV6RZ0
https://youtu.be/bqQHpCV6RZ0
http://www.kerkdienstgemist.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl

