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Grote of Maria Grote of Maria 
MagdalenakerkMagdalenakerk

zondag 11 september 2022 - 10:00 uurzondag 11 september 2022 - 10:00 uur
de 13e zondag van de zomerde 13e zondag van de zomer

Thema: “WEES DUS NIET BANG…”  Thema: “WEES DUS NIET BANG…”  

OVER DEZE DIENST... 

‘Wees dus niet bang…’, dat is ons thema voor vandaag.Het zijn 
woorden van Jezus, waarmee Hij zijn leerlingen, en ook ons, 
moed wil geven. Hij zendt ons de wereld in, als zijn apostelen, 
met de opdracht om het Koninkrijk present te stellen, in alles 
wat we doen. En wat er ook gebeurt, vertrouw op God, zegt 
Jezus, want de Vader kent je, en houdt je vast…

Voorbeden kunt u doorgeven  
via deze link, klik hier!

Voorganger:
ds. Corrie Pronk te 
Oudenhoorn
Ouderling van Dienst:
Corry Verburg—Abrahamse
Diakenen van Dienst:
Klaas van der Woude  
Lector:
Nicoline Nagtegaal
Kinderdienst:
Sija van Baalen
Collectant(en):
Dinie Barth - Heming
Collectedoelen:
1: Diaconie: Jong protestant
Kerk als thuisplek voor  
kinderen en jongeren  
2: Kerk - Vespers
Organist(en):
Arno van Wijk 
Koster:
Carla Straayer
Techniek geluid:
Jos Nieuwdorp
Techniek beamer:
Fokke Roelofs

OPEN KERK 11 SEPTEMBER  
Op zondag 11 september starten we het nieuwe Open Kerk seizoen met een vrolijke zangdienst.  

Leef met volle teugen! Ben je er ook weer bij? Om 19.00u in de Vredeskerk.

BETREFT: MIDDAGGEBED 
VANAF 6 SEPTEMBER GAAN DE MIDDAGGEBEDEN IN DE GROTE OF MARIA MAGDALENAKERK WEER VAN VANAF 6 SEPTEMBER GAAN DE MIDDAGGEBEDEN IN DE GROTE OF MARIA MAGDALENAKERK WEER VAN 
START.START. ZELFDE TIJD, ZELFDE PLAATS. ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN WERKGROEP DE GETIJDEN. ZELFDE TIJD, ZELFDE PLAATS. ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN WERKGROEP DE GETIJDEN.

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden


In het weekend van Open Monumentendag klinken in Goes letterlijk ‘monumentale’ koorwerken.  
Ook de stad Goes kende een bloeiende muziekpraktijk in de Grote of Maria Magdalenakerk vanaf  
de middeleeuwen. Dagelijks gaven een vaste groep zangers muzikaal gestalte aan de vele gezongen 
missen en het officie (getijdengebed). Die groep is herboren ;-) Dit vocaal ensemble heeft een hele 
kenmerkende stijl van polyfonie zingen en ze hebben wereldwijd al op vele festivals opgetreden. Meer 
weten? klik op de volgende link: Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes Tickets (stager.nl)

Mede namens de stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes  
bevelen wij dit concert van harte bij u aan!

Muziek voor de grote 
ruimte beleef je in  

de Grote Kerk Goes!
 Dompel je onder in 

een akoestische 
belevenis met 
hoogstaande

concerten.

Akoestisch 
 Laboratorium 

 Grote Kerk Goes
Concerten 2022
Zondag   11 september                 16.00 uur 
Vrijdag     4 november       20.00 uur 
Zaterdag  3 december  16.00 uur

 Kaarten bestellen: Scan de QR-code

of kijk op www.grotekerkgoes.nl/agenda

www.grotekerkgoes.nl

EERSTE COLLECTE: 
DIACONIE: JONG PROTESTANT
KERK ALS THUISPLEK VOOR KINDEREN 
EN JONGEREN
Hoe maak je de kerk aansprekend voor kinderen en 
jongeren en hoe houd je binding met ze? 
Misschien gebruik je al flitsende YouTube-filmpjes, is je 
kerkzaal strak ‘gepimpt’ of zet je regelmatig een band in. 
Dat spreekt jongeren zeker aan. Hoe houden we kinderen en 
jongeren betrokken bij de kerk? 
Jong Protestant maakt daarvoor interessant materiaal.  
In hun Ideeënbank vindt ieder wat zij of hij nodig heeft voor  
de kindernevendienst of ander jeugdwerk in de gemeente.  
Er zijn werkvormen voor bij de feestdagen en voor de  
Bijbelboeken te vinden. Ook staan er ideeën in die te maken 
hebben met actuele thema’s zoals duurzaamheid of  
vluchtelingen.  Want: jongeren zijn de toekomst van de kerk!

Mededelingen 11 september 2022

11 SEPTEMBER 2022, HET TWEEDE CONCERT IN DE SERIE  
‘AKOESTISCH LABORATORIUM GROTE KERK | GOES’
Muziek uit de koorboeken van de Grote of Maria Magdalenakerk Goes

DE HELE DELTA IN BLOEI!
BLOEMBOLLEN 
Beste mensen: het is zover, de bloembollen die 
u in mei besteld hebt zijn geleverd en kunnen 
a.s. zondag 11 september en eventueel  
zondag 18 september worden afgehaald  
vóór en ná de dienst in de Grote kerk.  
Leden van de KIA werkgroep staan gereed in 
de wandelkerk om ze uit te reiken! 

DE HELE DELTA IN BLOEI!

Klik hier voor 
 een vergroting!

https://stichtinggrotekerkgoes.stager.nl/Akoestisch%20Laboratorium%20Grote%20Kerk%20Goes/tickets
http://www.esid.nl/AkoestischlabNajaar2022LR.pdf
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/themas/kerk-als-thuisplek/?gclid=EAIaIQobChMIsdPWi9eF-gIVS-h3Ch1ZYwW_EAAYASAAEgLSGvD_BwE
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/


OP REIS EN OP ZOEK NAAR INSPIRATIE….. 
GA JE MEE?
Onder deze titel worden er vier avonden georganiseerd in het Geerteshuis  Onder deze titel worden er vier avonden georganiseerd in het Geerteshuis  
in Kloetinge. De reis betreft vier avonden waar we aan de hand van een  in Kloetinge. De reis betreft vier avonden waar we aan de hand van een  
Bijbelverhaal ons inleven en in gesprek gaan met de reizigers die we in dat  Bijbelverhaal ons inleven en in gesprek gaan met de reizigers die we in dat  
verhaal ontmoeten. We lopen op hun pad, we stellen dezelfde vragen, we verhaal ontmoeten. We lopen op hun pad, we stellen dezelfde vragen, we 

  aarzelen, zijn overmoedig of enthousiast. En we gaan in dialoog met elkaar. aarzelen, zijn overmoedig of enthousiast. En we gaan in dialoog met elkaar. 
Vier avonden ter inspiratie voor ieders eigen leven, de verbanden waarin ieder Vier avonden ter inspiratie voor ieders eigen leven, de verbanden waarin ieder 
leeft en werkt en de geloofsgemeenschap waarmee ieder verbonden is. leeft en werkt en de geloofsgemeenschap waarmee ieder verbonden is. 
In ieder geval van harte welkom. De organisatie is in handen van de pioniersgroep In ieder geval van harte welkom. De organisatie is in handen van de pioniersgroep 
Hart en Ziel van de Geerteskerk Kloetinge. De begeleiding van de avonden is in Hart en Ziel van de Geerteskerk Kloetinge. De begeleiding van de avonden is in 
handen van Rens Stobbelaar, geestelijk verzorger en begeleider van retraites.  handen van Rens Stobbelaar, geestelijk verzorger en begeleider van retraites.  
Data: Data: Vier woensdagavonden in 2022:  Vier woensdagavonden in 2022:  
14 september / 12 oktober / 9 november / 7 december Van 19.30 – 21.30 14 september / 12 oktober / 9 november / 7 december Van 19.30 – 21.30 
in het Geerteshuis, Jachthuisstraat 13 in Kloetinge.in het Geerteshuis, Jachthuisstraat 13 in Kloetinge.  
Aanmelding bij John Nieuwenhuize via de mail:Aanmelding bij John Nieuwenhuize via de mail: johnnieuwenhuize@hotmail.com johnnieuwenhuize@hotmail.com.  .  
Deze avonden worden gesubsidieerd door de diaconie van de Geerteskerk.  Deze avonden worden gesubsidieerd door de diaconie van de Geerteskerk.  
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ZATERDAG 24 SEPTEMBER BURENDAG IN GOES OOST  
Zaterdag 24 september is het Burendag in Goes Oost. Wij willen dan graag de kerk laten zien in de wijk.  Zaterdag 24 september is het Burendag in Goes Oost. Wij willen dan graag de kerk laten zien in de wijk.  
De dag is van 12.00 uur – 17.00 uur. De dag is van 12.00 uur – 17.00 uur. Wie wil ons die dag helpen?Wie wil ons die dag helpen? Met koffie / thee en soep. Kinderactiviteiten,   Met koffie / thee en soep. Kinderactiviteiten,  
workshop bloemschikken en verdere hand- en spandiensten. U ben de hele dag welkom of een gedeelte daarvan.workshop bloemschikken en verdere hand- en spandiensten. U ben de hele dag welkom of een gedeelte daarvan.
Graag aanmelden bij Carla Straayer, 06 48549875; John Dieleman 06 22494602, Conny v.d. Berge 0627655959  Graag aanmelden bij Carla Straayer, 06 48549875; John Dieleman 06 22494602, Conny v.d. Berge 0627655959  
of via een e-mail naar of via een e-mail naar koster@protestantsgoes.nlkoster@protestantsgoes.nl. We zien er naar uit om er gezamenlijk een leuke dag van te maken.. We zien er naar uit om er gezamenlijk een leuke dag van te maken.

UITNODIGING VOOR REEKS GESPREKSAVONDEN  
OVER HET THEMA: GELOVEN EN LHBTI+
Hoe gaan we als opvoeders van lhbti+ kinderen, als ambtsdragers, als jeugdwerkers of Hoe gaan we als opvoeders van lhbti+ kinderen, als ambtsdragers, als jeugdwerkers of 
als geloofsgemeenschap om met onderwerpen als homoseksualiteit en genderidentiteit? als geloofsgemeenschap om met onderwerpen als homoseksualiteit en genderidentiteit? 
Het gesprek hierover wordt vaak als moeilijk ervaren of zelfs vermeden. Juist dáárom is Het gesprek hierover wordt vaak als moeilijk ervaren of zelfs vermeden. Juist dáárom is 
het belangrijk om het gesprek over geloof en lhbti+ aan te gaan.  het belangrijk om het gesprek over geloof en lhbti+ aan te gaan.  
Anti Discriminatie Bureau ZeelandAnti Discriminatie Bureau Zeeland organiseert in samenwerking met  organiseert in samenwerking met WijdekerkWijdekerk een  een 
serie van vier gespreksavonden over het thema: geloven en lhbti+. serie van vier gespreksavonden over het thema: geloven en lhbti+. 
(https://protestantsgoes.nl/nieuws/gespreksavonden-over-geloven-en-lhbti)(https://protestantsgoes.nl/nieuws/gespreksavonden-over-geloven-en-lhbti)    
Klik op de link hierboven voor meer informatie/uitnodiging.Klik op de link hierboven voor meer informatie/uitnodiging.

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

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

mailto:%20johnnieuwenhuize%40hotmail.com?subject=Op%20reis%20en%20op%20zoek....
mailto:koster%40protestantsgoes.nl?subject=Inzet%20mbt.%20Burendag%20Goes%20Oost%202022
https://protestantsgoes.nl/nieuws/gespreksavonden-over-geloven-en-lhbti
https://site.skgcollect.nl/147/gift/formulier.html?id=4561
https://site.skgcollect.nl/147/gift/formulier.html?id=4561


OVERLEDEN: 
Op dinsdag 6 september overleed Adriaan Lansen, hij werd 95 jaar. Arjaan woonde met zijn vrouw Lena lang in de 
Frans Halsstraat en werd het laatste jaar verzorgd in Ter Weel. Lena overleed afgelopen voorjaar. De afscheidsdienst 
voorafgaande aan de crematie is maandagmiddag 12 september in het Zeeuwse Land en wordt verzorgd door 
pastor Bart van Noord. Bidden wij voor zijn dochter, schoondochter, klein- en achterkleinkinderen.
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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. 

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131. 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 15 SEPTEMBER 2022, 20.00 UUR.

AGENDA: 
ZONDAG 11 SEPT. VREDESKERK: 19.00 uur tot ca. 20.15 uur - OPEN KERK - Leef met volle teugen! -
DINSDAG 13 SEPT. GROTE KERK: 12.30 uur tot ca. 13.30 uur - MIDDAGGEBED 
DONDERDAG 15 SEPT. 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. W.P. Versluis - van de Kreeke, Troelstralaan
WEST/CENTRUM: Mw. M.C.Visser, Lijnbaan
OOST:  Mw. A. van de Ree, Laagewei
ZUID: Mw. Meerman -Molenaar,  Debussylaan

PASTORALIA: 
Mw. de Krijger, Kreekslagweg, ligt met hartproblemen in het ADRZ.
Peter vd Slikke, Graaf Adolfstraat, zal woensdag in Rotterdam een prostaatoperatie ondergaan.

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


Singelstraat 21, Goes

11 september 2022 - 10:00 uur  
Ds. Corrie Pronk, Oudenhoorn
Thema:  
“WEES DUS NIET BANG…” 

Grote of Maria  
Magdalenakerk

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

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel: uit Triosonate nr. 5: - Allegro
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Welkom 
Welkomstwoord door de Ouderling  
van Dienst Corry Verburg—Abrahamse

 We gaan staan

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

aanvangspsalm: Lied 139: 1 en 8  
'Heer, die mij ziet zoals ik ben'

 We gaan zitten

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

Kyriegebed:
V:  ...... 
 Heer ontferm U over heel uw wereld, 
A: CHRISTUS ONTFERM U OVER ONS,
V: Heer ontferm U,
A: AMEN

Gloria: Lied 868: 1, 2 en 5  
'Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere' 

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

GEBED OM DE GEEST 
V:  ............... 
 Door Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN 

Kindermoment.  
Gesprekje over thema door leiding KND, 

 Kinderen gaan naar hun dienst

Inleiding lezingen
LEZING UIT DE PSALMEN: Psalm 27
Antwoordlied: 119: 40  
'Uw woord is als een lamp, een helder licht'

EVENGELIELEZING:  
Mattheus 9: 35 – 10: 7, 16 – 20, 24 - 31  

Lied 362: 1, 2 en 3  
'Hij die gesproken heeft een woord dat gaat'

Uitleg en verkondiging
 
Lied 905: 1, 3 en 4  
'Wie zich door God alleen laat leiden' 

DIENST VAN ONS ANTWOORD
Mededelingen en toelichting collecte

Dankgebed, voorbeden en stil gebed,  
gebed van onze Heer

 We gaan staan

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: 416: 1, 2, 3 en 4 
'Ga met God en Hij zal met je zijn'

Zending en zegen  
V. ...
A. AMEN (Lied 431b).
 
Orgelmuziek: Praeludium h-moll
Johann Sebastian Bach
 
Collecte met diapresentatie  
van de collectedoelen. 

http://www.kerkdienstgemist.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl
https://youtu.be/bqQHpCV6RZ0
https://youtu.be/zn0_p1ZR3hg
https://youtu.be/U_ZYXPKYGVI
https://youtu.be/eC-2DMgAM5Q

