
  

 

 
                 

Zondag 5 juni  2022 
Pinksteren 
Zondag Spiritus Domini 
Liturgische kleur rood 
 
Voorganger:  
Ds Jean Jacques 
Suurmond 
 
Muzikale begeleiding:     
Rob van Esseveldt 
 
Ouderling:   
Hilmar Pot 

 
Diaken:   
Margo Barendrecht 
 
Lector: 
A vd Giessen 
 
Beeld en geluid:  
Dirk Jan Westerveld 
Marit Steenaart 
 
Bloemen:   
Aty Veldhuizen en Ineke 
Heeres 
 
Koster:    
Tjeerd Hallema 
 
Welkomstdienst: 
Nel Kuijper en Joost Slager 
 
Kindernevendienst: 
Jan Willem vd Kooy 
 
    
 
 
 
 
Kopij inleveren: 
Uiterlijk donderdagavond  
19.00 uur op 
zondagsbrief@ontmoetings
kerkgouda.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen 
Vandaag vieren we Pinksteren. Onze voorganger is Jean Jacques Suurmond.  
Na de kerkdienst drinken we buiten koffie met wat lekkers van bakker Fez. Ook willen we 
in de buurt laten zien dat we een feest vieren in de kerk en koffie en lekkers uitdelen in het 
Anne Frankplantsoen voor de kerk. 
 
Bloemen  
De bloemen gaan deze week naar mevrouw Knoop als groet en teken van aandacht na 
het overlijden van haar partner Dhr. Vooijs 
  
Hartelijk dank  
Hartelijk dank voor de bloemen van afgelopen zondag, via de televisie  
leef ik  mee met de Ontmoetingskerk. Hopelijk zal ik in de loop van het  
jaar weer fysiek aanwezig kunnen zijn, vriendelijke groeten, Ria den Braber 
 
Inzameling voor Voedselbank 
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni vindt de landelijke inzamelingsactie van de Jumbo 
plaats om producten te verzamelen voor de voedselbank, De Jumbo aan de Sportlaan 
doet ook mee. Alle ingezamelde producten zijn voor de Goudse voedselbank en dat is 
hard nodig want er doen steeds meer mensen een beroep op de voedselbank. Er zijn voor 
deze dagen 12 vrijwilligers nodig, die in groepjes van 2 flyeren en de producten in kratten 
doen. De tijden zijn 9.00-11.30, 11.3-14.00, 14.00-17.00 uur. Heb je vrijdag 24 of zaterdag 
25 juni tijd om te helpen, geef je dan op bij mij. Geef ook even aan welke tijd en dag jou 
het beste uit komt. Ik hoop dat we zo als Ontmoetingskerk iets kunnen betekenen voor de 
ander. Joke Slappendel 06-49904028 of jokeslappendel@outlook.com 
 
Laatste mijmerwandeling van dit seizoen: zondag 3 juli 
Het Weilandklooster organiseert op zondagmiddag 3 juli de laatste mijmerwandeling van 
dit seizoen. Allen van harte welkom om mee te lopen en te genieten van de natuur, de 
stilte, inspirerende teksten en de ontmoeting met elkaar. Graag aanmelden via 
activiteiten@weilandklooster.nl. PS: a.s. zondag, 1e Pinksterdag, is er geen 
mijmerwandeling. 
 
Collectemededelingen 
De eerste collecte is de De Pinksterzendingscollecte. Bestemd voor: Zuid-Afrika: Bijbel 
brengt arme boeren in actie (KiA) en Kerk in Libanon geeft hoop (GZB) 
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente Gouda. 
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst. U kunt uw gift overmaken op rekening: 
NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda. 
 
LITURGIE VOOR DE DIENST 
OPGANG 
pianospel 
welkom door de ouderling van dienst 
 
VOORBEREIDING   
aanvangslied (staande) Psalm 68, 1,3 
stil gebed 
groet en bemoediging, drempelgebed 
 
voorganger  De Heer zij met u 
gemeente    OOK MET U ZIJ DE HEER 
voorganger  Onze hulp is  
   in de Naam van de Heer 
gemeente    DIE HEMEL EN AARDE      GEMAAKT HEEFT 
 
voorganger… 
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“God staat op, zijn 

vijanden stuiven uiteen, 

zijn haters vluchten als 

hij verschijnt. Geprezen 

zij de Heer, dag aan dag, 

deze God draagt ons en 

redt ons.” (Psalm 68: 2, 

20) 
 
 
 
 
 

Zingen: g. 672, 1,2,6 
we gaan zitten 
 
RONDOM HET WOORD    
gebed van de zondag 
uitleg bij de bloemschikking  
een moment met de kinderen,  lied  
de kinderen gaan naar de nevendienst 
 
eerste lezing door lector: Handelingen 2, 1-13 
zingen: psalm 117a 
evangelielezing: Johannes 20, 19-23 
zingen: g. 686 
 
uitleg en verkondiging   
 
muzikaal meditatief moment 
zingen g. 679 
 
GAVEN EN GEBEDEN   
diaconale mededelingen door diaken 
inzameling van de gaven  
de kinderen komen terug uit de nevendienst 
pastorale mededelingen 
dankgebed en voorbeden 
stil gebed 
ONZE VADER 
 
UITLEIDING   
Slotlied: g. 689  staande 
Uitzending en zegen 
Gemeente: AMEN 
pianospel 



  

 

 
                 

 

  


