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Vredeskerk

zondag 12 juni 2022 - 10:00 uur

ZONDAG TRINITATIS
(=heilige Drieëenheid)

Voorbeden kunt u doorgeven
via deze link, klik hier!

OVER DE DIENST...
Hoe kun je drie Personen hebben en toch één God? Wie is er nog geïnteresseerd in
allerlei theologische speculaties over hoe God zich in onze wereld manifesteert?
Misschien moeten we wel een ander spoor inslaan en de Bijbelteksten over een
God die zich in drie Personen kenbaar maakt lezen als poëzie over een groot
mysterie. Wijsheid en woord, geest en licht, manieren voor ons over hoe wij ons
kunnen verhouden tot de Eeuwige.

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 het Kattenstraatje en via
de hoofdingang.

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 12 juni 2022
DIACONIECOLLECTEN
De diaconiecollecte voor 12 juni is bestemd voor de Vereniging Bartiméus. Bartiméus is de organisatie die zich
inzet voor blinden en slechtzienden, vooral in Nederland. Er zijn veel mensen die een verminderd gezichtsvermogen hebben en de maatschappij houdt lang niet altijd goed rekening met hun beperkingen. 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 va 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

MEDITATIEVE WANDELING
Met de zomer in aantocht is er door Hart &Ziel weer een meditatieve wandeling gepland op zaterdagmorgen
18 juni. De ervaring van veel mensen is, dat je met de wind om je hoofd, de zon op je gezicht vaak tot nieuwe inzichten komt.. Juist als je buiten bent in de natuur, kunnen je gedachten, die soms door je hoofd dwarrelen, tot rust
komen. En zo kom je vaak bij diepere gevoelens, die er in je leven De methode van de Emaüswandeling wil hierbij
helpen. Gedurende een deel van de wandeling loop je in stilte, en een deel van de wandeling ben je – twee aan
twee- in gesprek, net als destijds de Emmaüsgangers. Dit is echter geen ‘must’. Soms worden tijdens de wandeling
oude contacten hernieuwd en ook dit kan heel zinvol zijn. Het thema van deze wandeling is ” twijfel en geloof” en
deze begint om 10.00 uur bij het Geerteshuis. Na afloop is er bij het Geerteshuis een kop soep met een broodje.
Graag vooraf aanmelden vóór 14 juni bij ds. Janneke Herweijer ( email: j.herweijer@xs4all.nl, tel: 06-47410756)

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!

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

Mededelingen 12 juni 2022
TOON UW BEZORGDHEID OVER DE OORLOG IN OEKRAÏNE AAN
DE PATRIARCH VAN DE RUSSISCH ORTHODOXE KERK (ROK) IN MOSKOU.
De oorlog in Oekraïne duurt al ruim honderd dagen. De Patriarch van de ROK, Patriarch Kirill, Staat nog steeds
vierkant achter deze door Poetin begonnen aanvalsoorlog. Deze week werd bekend dat de Europese Unie er niet
in is geslaagd om samen deze Patriarch op de sanctielijst te zetten. Dat is een extra reden om onze bezorgdheid
aan deze kerkvorst duidelijk te maken. We hebben hiertoe besloten in onze laatstgehouden gemeente-avond.
Net als vorige week kunt u ook deze week een handtekening zetten onder een brief waarin we hem
oproepen om zijn invloed uit te oefenen om deze oorlog te beëindigen. De inhoud van de brief vindt u hieronder.
U kunt dan beslissen of u meedoet aan deze actie door zondag a.s. de brief in de Grote kerk te ondertekenen.
Wij proberen dit initiatief ook bij andere kerken in onze Ring onder de aandacht te brengen in de hoop dat
ze mee gaan doen. (De ring is een onderdeel van de classis van de PKN in Zeeland waartoe ook wij behoren).
Namens de kerkenraad,
Janos Schellevis, Marjolein Weggen, Klaas van der Woude

Vertaling van de Engelde tekst van de brief gericht aan Patriarch Kirill

Nederland, Goes, 5 juni 2022,

Eerwaarde Patriarch Kirill,
In deze dagen, aan het einde van de periode gedenken en vieren zowel u als wij
het lijden, het sterven en de opstanding van Christus.
Dat is het ultieme verhaal van de bereidheid van Christus om zichzelf te
vernederen tot de dood aan het kruis, tot aan de uitstorting van de Heilige
Geest, die ons helpt om ons Grote Voorbeeld te volgen.
Dit is de essentie van de Christelijke boodschap: bereidheid tot zelfopoffering,
tot zelfontbering, tot nederigheid ten bate van anderen.
Daarnaast lezen we in de Bijbel in de 10 Woorden, ons door God zelf gegeven:
- Gij zult niet doden
- Gij zult niet begeren het bezit dat van een ander is.
Als zusters en broeders in Christus doen we een klemmend beroep op u om
Christus te volgen en zijn boodschap uit te dragen. Wij smeken u – om Christus’
wil – uw invloed aan te wenden en om u volledig in te spannen om de huidige
gruwelijke oorlog te beëindigen, die Rusland begon in Oekraïne en waarvoor
wij geen enkele geldige rechtvaardiging kunnen bedenken, en om aan te
sporen dat er onderhandelingen worden opgestart om tot een politieke
oplossing van dit conflict te komen.
Daarbij wensen wij u de Vrede van Christus!
De leden van de Protestantse Gemeente van Goes, Nederland

Mededelingen 12 juni 2022
ONLINE PUB QUIZ

Deze activiteit is bedoeld om het onderlinge contact van de
jonge- en de middengroep op een leuke ontspannen manier
te verstevigen. Kan van uit huis, dus geen oppas voor
eventuele kinderen nodig.
Instructies volgen na opgave.
Wees -ook daarom- op tijd met opgeven!
<<(klik op het plaatje hiernaast, en geef je op!)

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.

OVERLEDEN:
Op woensdag 8 juni overleed op de leeftijd van 79 jaar Tannetje Lena Kole-Jille. Tanny woonde met haar man
Ko aan de Troelstralaan. De afscheidsdienst, die geleid wordt door pastor Bart van Noord is dinsdagmiddag 14
juni in besloten kring in crematorium Het Zeeuwse Land. U kunt de dienst volgen via de stream die in de
advertentie is aangegeven. Bidden wij voor haar man Ko, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

PASTORALIA:

Opgenomen in het ETZ te Tilburg, Jan Honing, Beukenstraat.
Mevr. Janny Verburg, Martinus Nijhofflaan, revalideert sinds haar herseninfarct al enige weken
in Ter Valcke en gaat goed vooruit.
Mevr. Ans Clarisse, Valckenslotlaan, heeft vorige week een klein herseninfarct gehad maar
was met 4 dagen al weer uit het ADRZ naar huis omdat het erg meeviel.
Mw Joke de Witte- de Haan (Chopinlaan) moet op dit moment thuis een behandeling ondergaan
die haar erg beperkt in haar mogelijkheden.

AGENDA:

DINSDAG 14 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, open vanaf 12.15 uur

DONDERDAG 16 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:			

Fam. Van de Ketterij-de Vos, Albardastraat
Fam.Poleij-Staal, Van de Spiegelstraat
Mw. P.A. Rouw-de Munck, De Horst
Fam.Meerman-Boone, Beukenstraat

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131.
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 16 JUNI 2022, 20.00 UUR.

Grote of Maria
Magdalenakerk

Orde van de Dienst
12 juni 2022 - 10:00 uur

voorganger: Ds. Nelleke van der Linden
Dienst van Schrift en Gebed

Singelstraat 21, Goes

Zondag Trinitatis

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

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel: Variaties over
Allein Gott in der Höh se Ehr' (Lied 302),
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Antwoordlied 29: 1, 4 en 6.

Welkom
Welkomstwoord door de Ouderling
van Dienst Corry Verburg

Lied 848: 1, 3, 4 en 5.
‘Al wat een mens te kennen zoekt’.

EVANGELIELEZING:
Johannes 16:, 12-15.

Uitleg en verkondiging
We gaan staan
Lied 706: 1, 3 en 4.
‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’.

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

DIENST VAN ONS ANTWOORD
Gedachtenis overledene(n)

Lied 8: 1, 3 en 6.
‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven’.

Dankgebed en voorbeden.
Stil gebed.
Gebed van onze Heer (gezongen)
Lied 191: ‘Onze Vader’

Groet
V: De Ene zal bij u zijn.
A: ZIJN GEEST ZAL IN ONS MIDDEN ZIJN.

Toelichting op de collecten, door diaken van dienst.
We gaan zitten
Terugkomst kinderen
Gebed om ontferming
Gezongen Kyrie: 299b (enkel). ‘Heer, ontferm U’.
Glorialied: 305: 1, 2 en 3. ‘Alle eer en alle glorie’.
DIENST VAN HET WOORD
De kaarsen worden aangestoken aan
het licht van de Paaskaars.
GEBED
Lied inleiding kindergesprek:
Lied 285 1 en 2: ‘Het licht is ons voorgegaan’.

We gaan staan
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied 275: 1 t/m 5.
‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’.
Zending en zegen
met gezongen Amen (Lied 431 B).
Orgelspel:
uit Sonate nr. 4: - Allegro con brio (deel 1),
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Gesprek voor klein en groot.
Collecten (bij de uitgang).
Kinderen gaan naar hun dienst
Inleiding lezingen
LEZING UIT DE PROFETEN:
Spreuken 8,22-31

u allen
Wij wensen
de zondag
een gezegen
e!
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