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Vredeskerk

zondag 5 juni 2022 - 10:00 uur

PINKSTEREN 2022
(Spiritus Dómini)

Voorbeden kunt u doorgeven
via deze link, klik hier!

OVER DE DIENST...
Getuigen zullen ze zijn, de leerlingen en nu de apostelen, wereldwijd. Eerst in
Jeruzalem, vervolgens in Judea en Samaria en dan in één moeite door tot in alle
hoeken van de aarde. Voor ons niet voor te stellen hoe ambitieus en misschien ook
beangstigend deze onderneming is. Het is volledig in Bijbelse lijn: Israël tot zegen
van alle volken. De Opgestane rust daartoe uit met zijn vrede en heilige Geest.

elke dinsdag 12.30 - 13:30 uur

MIDDAGGEBED

17.00 uur

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.

Grote of Maria
Magdalenakerk

CHORAL EVENSONG.
mmv.
Maria Magdalenacantorij
o.l.v. Rutger Mauritz.
Organist:
Erik Zwiep
Lector:
Ds. Nelleke v.d. Linden

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 5 juni 2022
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)

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

VESPERS TOT EN MET PINKSTEREN
Op de zondagen in de periode van 6 maart tot en 5 juni vinden in de Grote of Maria Magdalenakerk ’s middags
om 17.00 uur vespers plaats, afwisselend in koor-, orgel- en abdijstijl. U bent van harte welkom bij de vespers.
De vespers worden niet meer uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Wij hopen dat het ophouden van de
'online vespers' u zal motiveren om naar de vespers te komen, op de zondagmiddagen om 17.00 uur in de
Grote of Maria Magdalenakerk. Welkom! De vespers worden verzorgd door de werkgroep getijden.

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!

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.

Mededelingen 5 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 naar 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.

PASTORALIA:
Dhr Willem Meeuwse, Poelhoek, is weer thuis na zijn opname in het Erasmus MC.
Dhr. Dick Boogert, Kastanjestraat, is weer thuis na een revalidatie van zijn gebroken been.

AGENDA:

DINSDAG 7 JUNI, GROTE KERK:

12.30 uur tot ca. 13.30 uur - MIDDAGGEBED

Lector: ds. Nelleke van der Linden, Organist: Erik Zwiep
Ingang, via Kattenstraatje en hoofdingang, open vanaf 12.15 uur

DONDERDAG 9 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: 		
Fam.de Jager-Wondergem, Troelstralaan
WEST/CENTRUM: Fam.Geschiere-Westplate, Hollandiaplein
OOST:
Mw. T.T. Vreeke-Traas, De Horst
ZUID:
Dick Boogert, Kastanjestraat

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131.
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 9 JUNI 2022, 20.00 UUR.

Grote of Maria
Magdalenakerk

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

voorganger: Ds. Nelleke van der Linden

PINKSTEREN 2022

(Spiritus Dómini = Geest van de Heer)
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel: Veni Creator Spiritus,
Nicolas de Grigny (1672-1703)
Welkom
Welkomstwoord door de Ouderling
van Dienst Harry van Waveren.
We gaan staan
Bemoediging en drempelgebed:
O: Onze hulp is in de Naam van de HEER
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed.

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

Halleluja (338a)

Cantor: Zendt Gij uw Geest uit, zo worden zij geschapen
en Gij vernieuwt het gelaat van de aardbodem.
Allen: Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.
EVANGELIELEZING:
Johannes 20: 19-23
Acclamatie (339f)
Uitleg en verkondiging

Intochtslied 669 (cantorij)
'Kom o geest des Heren kom'

We gaan staan en zingen
de geloofsbelijdenis (lied 342)

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

DIENST VAN ONS ANTWOORD
Gedachtenis overledene(n)

Gebed om ontferming, voortgezet met:
Gezongen Kyrie en Gloria: ( Lied299d )
We gaan zitten
DIENST VAN HET WOORD
De kaarsen worden aangestoken aan
het licht van de Paaskaars.
GEBED

Dankgebed en voorbeden (Acclamatie lied: 368g)
Stilte.
Onze Vader (samen gesproken)
Toelichting op de collectedoelen.
Terugkomst kinderen
We gaan staan

Lied 285 1 en 2: ‘Het licht is ons voorgegaan’.

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied 682

Gesprek: Voor klein en groot.

Zending en zegen met gezongen Amen (NL 431 B).

Kinderen naar de nevendienst
Bij de opening van de schriften:
Cantorij: Lied 333 'Kom geest van God'

Orgelspel: Komm, heiliger Geist, Herre Gott,
Johann Sebastian Bach (1685-1750).
Collecten (BIJ DE UITGANG).

LEZING UIT DE PROFETEN (NBV):
Joël 3: 1-5
Antwoordlied 678: 1, 2, 4, 5, 6, 8 en 9
'Vrees niet, gij land'
TWEEDE LEZING:
Handelingen 2: 1-11

Blijf bidden voor vrede!

