Gemeentebrief

Grote of Maria
Magdalenakerk

zondag 28 augustus 2022 - 10:00 uur
12e zondag na Pinksteren
Dienst van Schrift en Gebed

OVER DEZE DIENST...

Voorganger:
Ds Egbert Rietveld,
Amerongen
Ouderling van Dienst:
Jaap Bouman
Diaken van Dienst:
Marja Vreeke - Siljee
Lector:
Corry Verburg
Kinderdienst:
Sonja Bruggeman
Collectant(en):
Bram Leenhouts
Collectedoelen:
1: Diaconie:
Clarahofje, Goes
2: Kerk
Organist(en):
Arno van Wijk &
Marjanne Deij
Koster:
Carla Straayer
Techniek geluid:
Dick Boogert
Techniek beamer:
Arne Tissing

Voorbeden kunt u doorgeven
via deze link, klik hier!

Het genezingsverhaal van een blinde door Jezus, naar het evangelie van Markus, brengt
ons bij de vraag naar het vermogen van zien en van inzicht. Meer dan ooit vraagt onze tijd,
waarin zoveel gaande is, om moed en vrijmoedigheid om anderen te kunnen zien door
de bril van mededogen. Tegen het gif van polarisatie, wij tegenover wij, staat het serum van
de kracht van liefde, waarin Jezus ons voorgaat. Van Huub Oosterhuis zijn deze
kostbare woorden: “Wek mijn zachtheid weer, geef mij terug de ogen van het kind,
dat ik het licht niet haat”.
AGENDA:
VRIJDAG 26 AUG. GROTE KERK:
ZATERDAG 27 AUG. GROTE KERK:
DINSDAG 30 AUG. GROTE KERK:
WOENSDAG 31 AUG. DE HORST:
DONDERDAG 1 SEPT. VREDESKERK:

ORGELCONCERT: WOUTER VAN BELLE
MARKTCONCERT: ARNO VAN WIJK
MARKTCONCERT: ARNO VAN WIJK
VOORGANGER: DS. CAMPEN
ONTMOETINGSOCHTEND welkom!
* Orgelconcerten op het Marcussen orgel in de Grote of Maria Magdalena Kerk - ENTREE GRATIS - (collecte aan de uitgang)
13.30 uur tot ca. 14.15 uur 13.30 uur tot ca. 14.15 uur 13.30 uur tot ca. 14.15 uur 10.00 uur tot ca. 11.00 uur 09.30 uur tot ca. 11.30 uur -

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJKE EN BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD:
WEST/CENTRUM:
OOST:
ZUID:

VAKANTIE:

Fam. Sinnema-Verstrate, Wilsonstraat
Dhr. M.D. van Golst, Scheldestraat
Dhr. Maas, Randhof
Mw. Wagenaar- v d Heijde. Elvis Presleylaan

Pastor Bart van Noord heeft vakantie tot 28 augustus. Ds. Janos Schellevis zal tot die tijd waar nemen.

Mededelingen 28 augustus 2022
HET JEUGDPROJECTKOOR
GOES IS EEN KOOR VOOR
KINDEREN/JONGEREN VAN
7 TOT +/- 18 JAAR.
Op zat. 5 nov. 2022 werkt het koor
mee aan de “Night of Remembrance”
in de Grote of Maria Magdalenakerk in
Goes. Op deze avond wordt iedereen
die dat wil de gelegenheid gegeven
om een kaarsje aan te steken voor een
dierbare overledene, om te luisteren
naar muziek en om te genieten van de
prachtig -met alleen kaarsen- verlichte
kerk. Het Jeugdprojectkoor kan aan
deze avond een mooie en zinvolle
bijdrage leveren.
Lijkt het je fijn om mee te zingen?
Meld je dan aan met een mailtje
naar janny.goes@planet.nl
De repetities zijn op woensdagmiddag
van 17.30 - 18.30 uur in de consistorie
van de Grote of Maria Magdalenakerk.
Eerste repetitie is op
woensdag 7 september aanstaande.
DEELNAME IS GRATIS.
Ik hoop van jullie te horen!
Janny Dieleman, koorleidster.

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.

Mededelingen 28 augustus 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

Uw kaarten kunt u direct bestellen via:
Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes
Tickets (stager.nl)

In het weekend van Open Monumentendag klinken in Goes
Mede namens de stichting Grote of Maria Magdalenakerk
letterlijk ‘monumentale’ koorwerken.Ook de stad Goes
Goes bevelen wij dit concert van harte bij u aan!
kende een bloeiende muziekpraktijk in de Grote of Maria
Magdalenakerk vanaf de middeleeuwen. Dagelijks gaven
We hopen u te begroeten op 11 september 2022!
een vaste groep zangers muzikaal gestalte aan de vele
gezongen missen en het officie (getijdengebed).
De zangers moeten destijds zeer bekwame en ervaren
zangers zijn geweest. Dat blijkt uit het repertoire wat we
konden terugvinden in de koorboeken
die dateren uit deze tijdsperiode. In
Muziek voor de grote
deze boeken – die tot op heden in zeer
ruimte beleef je in
goede staat gebleven – staan vol met
de Grote Kerk Goes!
hoogstaande polyfone koormuziek.
Dompel je onder in
Als gevolg van de reformatie in
1578 kwam er echter een verbod
op koorzang in de kerk van Goes. Na
een milde beeldenstorm werden de
koorboeken en missalen samen met
overige ‘katholieke restanten’ naar
het stadhuis overgebracht en daar in
bewaring genomen.

een akoestische
belevenis met
hoogstaande
concerten.

Het is bijzonder te noemen dat deze
muziek nu na zoveel eeuwen weer tot
klinken zal worden gebracht op de plek
waar het ooit dagelijks klonk. Dit keer
presenteren wij de muziek in de vorm
van een concert.
Het gerenommeerde Ensemble
Cantores Sancti Gregorii
(wat gespecialiseerd is in
renaissance-muziek) zal het
concert verzorgen waarin onder andere
de Missa 'O Genitrix gloriosa' van de
befaamde franco-vlaamse componist
Jean Richafort zal worden gezongen.
Dit vocaal ensemble heeft een hele
kenmerkende stijl van polyfonie
zingen en ze hebben wereldwijd
al op vele festivals opgetreden.
Ook waren ze de laatste jaren
regelmatig tijdens het Festival Oude
Muziek in Utrecht en op andere
bekende festivals te beluisteren.
Het concert begint om 16.00 uur en
de zangers zullen zorgen voor een
spectaculaire akoestische belevenis.

Wilt u meer weten?>>klik>>>

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

Mededelingen 28 augustus 2022
VEEL OEKRAÏNERS IN GOES MOETEN VERHUIZEN

Het was een haastklus om de Oekraïners 6 maanden geleden op te vangen. De Marnixflat was een perfecte
locatie. En heel wat mensen van ons hebben geholpen bij het woonklaar maken van deze flatjes. Maar nu gaan we
een andere fase in: De Marnixflat is niet langer beschikbaar en de bewoners moeten verhuizen, vaak naar minder
goede woningen, maar de gemeente doet wat ze kan. Afgelopen week is de Pyntorenstraat ‘bewoonbaar gemaakt;
op 8 en 9 september begint men aan de Zonnebloemstraat. Daar kunnen nog een aantal vrijwilligers een gewaardeerd handje helpen. Er moeten kasten in elkaar worden gezet. Hebt u nog een halve of zelfs een hele dag over,
meldt u dan aan bij Klaas van der Woude, kvdwoude@outlook.com of 06 10406588.
Graag voor 31 augustus, woensdag a.s. Dat is al snel dus! Uw inzet wordt zeer op prijs gesteld.
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.

PASTORALIA:

Dhr. Dick Knetemann, Debussylaan, die prostaatkanker heeft, is thuis helaas gevallen waardoor hij nu bedpatient is.
Mw. Janny Verburg, Martinus Nijhofflaan, verblijft langer in ter Valcke vanwege gordelroos, wat gelukkig nu over is.
Vanaf volgende week is ds. Janos weer Corona vrij. Ook pastor Bart is dan weer terug van vakantie.

EERSTE COLLECTE: DIACONIE: CLARAHOFJE, GOES

De diaconale (de eerste) collecte is bestemd voor het Clarahofje. Daar komen veel mensen voor de laatste fase van
hun leven en ze overlijden er dan ook.Ze worden daar omringd door een staf van professionele verzorgenden en
bijgestaan door een groep vrijwilligers. De collecte van deze zondag is bestemd voor de opleiding en begeleiding
van deze vrijwilligers. En velen van ons weten dat de zorg door vrijwilligers en professionals van hoog niveau is met
heel veel oog voor de mensen die ze verplegen en begeleiden bij hun levenseinde.

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

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 1 SEPTEMBER 2022, 20.00 UUR.

28 augustus 2022 - 10:00 uur
Ds. Egbert Rietveld uit Amerongen

12e zondag na Pinksteren
Dienst van Schrift en Gebed

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelmuziek uit Petite Suite:
Introduction en Lied
Denis Bédard (1950)
Welkom
Welkomstwoord door de Ouderling
van Dienst Jaap Bouman
We gaan staan
Bemoediging en drempelgebed:
O: Onze hulp is in de Naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Beginpsalm: 107: 1 en 2
Groet
V: De Heer zal bij u zijn.
A: DE HEER ZAL U BEWAREN.
Kyriegebed
lofzang: Lied 304
We gaan zitten
DIENST VAN HET WOORD
De kaarsen worden aangestoken aan
het licht van de Paaskaars.
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFTEN
V: Door Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN
Kindermoment.
Gesprekje over thema door leiding KND,

Grote of Maria
Magdalenakerk
Singelstraat 21, Goes
Deze dienst kunt u ook
volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Kinderen gaan naar hun dienst
Inleiding lezingen
EERSTE LEZING: Psalm 119: 1-5; 17-18
Antwoordlied: 119a: 1 en 4
TWEEDE LEZING: Markus 8: 22-26
Lied 534: 1 en 4
Uitleg en verkondiging
vanuit de stilte zingen: Lied 840
DIENST VAN ONS ANTWOORD
Mededelingen en toelichting collecte
Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
uitmondend in het samen gebeden Onze Vader
We gaan staan
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: 993: 1a - 2v - 3m - 4a - 5v - 6m - 7a
Zending en zegen
V. ...
A. AMEN (Lied 431b).
Orgelmuziek Uit Petite Suite:
Fanfare en Scherzando
Collecte met diapresentatie
van de collectedoelen.

