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MISSIONAIRE DIENSTMISSIONAIRE DIENST

OVER DE DIENST...
We zitten wel eens met moeilijke vragen die we eigenlijk aan God 
zouden willen stellen. Daar gaan we in deze dienst dieper op in. 
Ook Job zat met moeilijke vragen aan God toen zijn leven zo 
veranderde. Hij kreeg ook een antwoord en daar leefde hij verder 
mee. Maar zijn situatie verbeterde daarna. Hoe zit het met ons en 
onze vragen en de antwoorden daarop. Jezus zegt zelf: vraag en er 
zal (antwoord) gegeven worden, klop en er zal worden open gedaan. 
Maar ervaren wij dat ook zo in ons leven?

Voorbeden kunt u doorgeven  
via deze link, klik hier!

Voorganger:
Ds. Janos Schellevis 
Ouderling van Dienst:
Harry van Waveren
Diaken van Dienst:
Marja Vreeke - Siljee 
Lector:
Hans Fortuin 
Kinderdienst:
Ellemijn van Waveren
Collectant(en):
Ria de Vos - Karman
Collectedoelen:
1: Diaconie: St. Vrienden 
Cliënten van Emergis  
2: Kerk
Organist:
Marjanne Deij
Trompetist: 
Dick de Pee
Koster:
Carlo van Waveren
Techniek geluid:
Irene Oosterveld 
Techniek beamer:
Fokke Roelofs

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
https://youtu.be/zn0_p1ZR3hg
https://youtu.be/zn0_p1ZR3hg
https://youtu.be/N7cPNrpwfs0
https://youtu.be/glL_mWmzXoM


MARIA MAGDALENA IN GOES EN EUROPA 
De komst van Maria Magdalena naar Europa heeft veel sporen nagelaten. Goes is daar een mooi voor-
beeld 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 10 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.

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 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

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/Akoes-
tisch%20Laboratorium%20Grote%20Kerk%20Goes/tickets

BERICHT VANUIT DE DIACONIE:
Nu alle bedragen binnen zijn kunnen we melden dat de collecte van 19 juni  voor Noodhulp in Oost-Afrika een 
respectabel bedrag heeft opgebracht van € 3.387,80. Dat betekent dat met de bijdragen van de diaconie en van de 
Kerk-in-Actie-groep er €  10.163,40 zal worden overgemaakt. We zijn als diaconie en als KiA-werkgroep heel blij met 
dit resultaat en willen u allemaal, uit naam van de hongerenden bedanken voor dit groots gebaar.

1STE COLLECTE 10 JULI: STICHTING VRIENDEN VAN EMERGIS
De collecte is bestemd voor Stichting Vrienden van Emergis. Wanneer cliënten van Emergis hun mentale gezondheid 
weer een beetje op de rails krijgen blijkt in de praktijk dat er vaak zaken zijn waar ze een beetje financiële hulp bij 
nodig hebben om weer goed te kunnen functioneren. Bijvoorbeeld bij de inrichting van hun woning. Dan kan deze 
Stichting bij springen. En wij kunnen daar in deze collecte een beetje bij helpen.

https://youtu.be/uCNghVhx0k4
http://www.esid.nl/MariaMagdalenaKerk_Zomer2022.pdf
https://stichtinggrotekerkgoes.stager.nl/Akoestisch%20Laboratorium%20Grote%20Kerk%20Goes/tickets
https://youtu.be/mH5-QFUpN-I
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


Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131. 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 14 JULI 2022, 20.00 UUR.

PASTORALIA: 
Dhr. Adri Barentsen (Hof Rietzanger, Heinkenszand) verblijft in het zorghotel in Vlissingen na een operatie in het 
ziekenhuis van Sint Niklaas.

AGENDA: 
DONDERDAG 14 JULI, VREDESKERK: 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!
DINSDAG 12 JULI, GROTE KERK: 13.30 uur tot ca. 14.15 uur - ORGELCONCERT: JOS VOGEL* 
ZATERDAG 16 JULI, GROTE KERK: 13.30 uur tot ca. 14.15 uur - ORGELCONCERT: MARJANNE DEIJ*
* Orgelconcerten op het Marcussen orgel - 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 10 juli 2022

OVERLEDEN: 
Op dinsdag 5 juli overleed op de leeftijd van 80 jaar, Jacob Anthonie Oostdijk. Jaap woonde tot voor kort met 
zijn vrouw Saar in het Erasmuspark. De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis in Goes is op 12 juli om 
10.30 uur in de Vredeskerk en wordt geleid door pastor Bart van Noord. Bidden wij voor Saar, hun beide dochters, 
schoonzoon en de kleinkinderen.

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 

GROENE VINGERS OF NIET, U BENT VAN HARTE WELKOM! 
Morgen, 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

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJKE EN BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD:  Fam. Meulenberg-Kramer, Anthony Edenlaan
WEST/CENTRUM: Mw. J.J. van de Kreeke, Karel Doormanstraat
OOST:  Mw. H. Huige, Wolfshoek 
ZUID: Mw. B. Peursum, Sint Maarten  
 in de Groe, Beukenstraat

http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/334 
mailto:baardainfo%40gmail.com%20?subject=Samen%20fietsen%20informatie
mailto:%20anthoniek%40zeelandnet.nl?subject=kerktuin


Singelstraat 21, Goes

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

4e zondag van de zomer. 
Missionaire dienst

Orde van de Dienst
  Grote of Maria  

Magdalenakerk

Orgelspel 
 
INLEIDEND  
Welkom 
Woord van welkom + afkondigingen door 
Ouderling van Dienst Harry van Waveren

 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: 1, 2, 3, 4  
‘De vreugde voert ons maar dit huis’

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

Kyriegebed + Kyrielied: 77: 1, 3 
‘Roepend om gehoor te vinden’
 
Gloria
Glorialied: 322: 1, 2, 3    
‘Die chaos schiep tot mensenland’

Inleiding
  
LEZEND EN UITLEGGEND
Aansteken van de Bijbelkaarsen.

GEBED OM LICHT

Kindermoment: Presentatie + Lied 285 ‘Het licht is 
ons voorgegaan’ Filmpje > KND

Schriftlezing 1ste Testament: 
Job 30: 20 t/m 31 - Lector

Muziek

Schriftlezing 2de Testament:
Matteus 7 : 7 t/m 11 - Voorganger

Lied: 942: 1, 2, 3 ‘Ik sta voor u in leegte en gemis’
  
Preek 

Muziek

Lied: 1000: 1, 2, 3, 4, 5  
‘Wij zagen hoe het spoor van God’

ANTWOORDEND
Herdenking overledenen 

STILTE

Collecte aankondiging: 
1.  Diaconie: Stichting Vrienden van Emergis
2.  Kerk

Gebeden,  eindigend met gezamenlijk gebeden  
‘Onze Vader’ (Eykman) 

Terugkoppeling met kinderen

UITLEIDEND
Teken van Hoop 

We gaan staan

Slotlied: 1005: 1, 2 en 5    
‘Zoekend naar licht hier in het duister’
 
Zegen van God  
Allen: Lied 431b ‘Amen’ 

Orgelspel

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

http://www.tekenvanhoop.nl
https://youtu.be/bqQHpCV6RZ0
http://www.kerkdienstgemist.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl
https://youtu.be/EvgTUMvYsNk
https://youtu.be/N7cPNrpwfs0

