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Bloemengroet 
De bloemen gaan als hartelijke groet van de gemeente en als teken van 
verbondenheid naar Mevr. Tanja Bekkering. 
 

Diaconale mededelingen 
De eerste collecte is de diaconale collecte, bestemd voor het Ouderenwerk. 
Vrijwilligers en diakenen Ouderen en Welzijn zetten zich in voor het 
bevorderen van het welzijn van (kwetsbare) ouderen. Waar nodig wordt 
diaconale of praktische hulp geboden, zoals administratieve hulp, 
autodienst of klussendienst. Meer informatie bij de diakenen Ouderen en 
Welzijn. 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. Denkt u ook aan de melkbus voor het werelddiaconaat? 
Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen. Graag via de app 
Appostel maar de vertrouwde rekeningnummers kunt u natuurlijk ook 
gebruiken. 
 

‘Weggeef-tafel’ in het kader van de Loveweek 
Van 11 t/m 15 juli wordt in Gouda de Loveweek georganiseerd. Een nieuwe 
activiteit, waaraan verschillende kerken deelnemen. Als Ontmoetingskerk 
willen we in dat kader op woensdagmiddag 13 juli een "weggeef-tafel" 
organiseren: iedereen, die dat wil mag bij ons drie dingen komen uitzoeken. 
Uit liefde voor Gods schepping: voor de mensen (uit de buurt en anderen, 
die willen komen) en voor het milieu (hergebruik).  
Hiervoor hebben we natuurlijk spullen nodig om weg te geven. Na contact 
met de weggeefwinkel in de Tristanstraat in Gouda weten we dat 
speelgoed, beddengoed, kleding, leuke dingetjes voor in huis (geen 
meubels dat is te groot) bijv. altijd heel gewild zijn. (Alles natuurlijk schoon 
en heel) Verder borden, bestek, glazen, vazen of wat je maar kunt 
verzinnen, dat je zelf ook gerust tweedehands zou meenemen. Ook plantjes 
of stekjes zijn welkom, maar dan vooral op de middag zelf. En misschien 
heb je ook nog wat slingers, vlaggetjes of bijv. een parasol te leen om alles 
een beetje te versieren. 
Kortom, de vraag is of iedereen zijn huis eens goed wil rondkijken en 
misschien een doosje spullen hiervoor wil klaarmaken en op zondagmorgen 
mee naar de kerk wil nemen. (Met een enkel klein ding zijn we natuurlijk 
ook blij, maar hoe meer hoe liever.) We verwachten, dat het een mooie, 
gezellige, liefdevolle middag wordt! 
 

Meditatie in de Ontmoetingskerk 
De kunst van het stil worden ….. 
Op maandagavond 13 juni komen we weer bij elkaar voor een meditatie. 
Meditatie kun je zien als een manier om tot rust te komen, tot verstilling in 
Gods nabijheid. En te ontdekken, wat er dan gebeurt. We richten onze 
aandacht tijdens de meditatie bijv. op een Bijbeltekst, op een lied of op een 
schilderij. Vanaf 19.45 uur is er inloop en ruimte om elkaar in rustige sfeer 
te ontmoeten. Om 20.00 uur start de meditatie. Afhankelijk van de vorm, die 
gekozen wordt duurt die tot ongeveer 20.45 uur. Daarna is er nog thee voor 
wie dat wil. Van harte welkom! Ook als je nooit eerder bent geweest, kun je 
gerust een keer aansluiten. Meer informatie over deze avond bij Joost 
Slager of Magda Vlot.  
 

Inzameling voor voedselbank 
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 juni vindt de landelijke inzamelingsactie van 



  

 

Bemoedigende tekst: 
"Zie ik de hemel, het werk 

van Uw vingers, de maan 

en de sterren door U daar 

bevestigd, wat is dan de 

sterveling dat U aan hem 

denkt, het mensenkind dat 

U naar hem omziet?" 

(Psalm 8: 4-5) 

 
 
 

 

 
 
 

 

ORDE VAN DIENST 
 
Welkom en mededelingen 
Binnendragen gebedslichtjes 
Zingen Psalm 8: 1 en 2 
Stilte 
 
Bemoediging en groet: 
De Heer zij met U 
Ook met u zij de Heer 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed: 
…. 
Zingen Psalm 8: 3 en 6 
 
Kyriegebed 
Wij roepen de Heer aan om zijn 
ontferming over de nood van de 
wereld 
.... 
En wij prijzen Gods Naam, want zijn 
barmhartigheid kent geen einde 
Zingen Glorialied 305 
 
Gebed van de zondag 
…. 
 
Met de kinderen 
 
Lezing  Genesis 1: 1 - 3 
Zingen Lied 986 
Lezing  Johannes 3 : 1 – 16 
Zingen Lied 694 (niet als canon) 
 
Overdenking  
Muzikaal meditatief moment 
Zingen Lied 695 
 
Diaconale mededelingen 
Gebeden 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
…. 
Viering van de maaltijd: 
Zingen Lied 387 
 
De Heer zij met u 
Zijn Geest is in ons midden. 

Heft uw harten omhoog. 
Wij heffen ons hart op tot God. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze 
God. 
Hij is het waard dank te ontvangen. 
 
Tafelgebed: 
Heer, onze God, U moeten wij danken, 
overal en altijd, want uit liefde hebt U 
ons gemaakt naar uw beeld zodat wij 
in elkaar U kunnen ontmoeten en uw 
liefde aan elkaar kunnen doorgeven. 
…. 
Wij zeggen U dank en prijzen uw 
naam, en met allen die ons zijn 
voorgegaan zingen wij:  
  Lied 405 : 1 
…. 
Wij danken U dat U de wereld niet 
hebt losgelaten: Jezus Christus is de 
Levende. 
Allen:  
Zijn dood gedenken wij,  
zijn opstanding belijden wij,  
zijn toekomst verwachten wij. 
Maranatha. 
…. 
Voordat wij eten van het brood uit de 
hemel en drinken van de wijn van het 
Koninkrijk bidden wij het gebed dat 
Jezus ons leerde: 
Onze Vader … 
….En wij groeten elkaar met de vrede 
van Christus: Vrede met U allen! 
Vrede ook met U! 
Wij bevestigen deze groet door elkaar 
te groeten (hand of knik) 
 
Delen brood en wijn: 
Tijdens de maaltijdviering zingen we 
een aantal liederen uit Taizé 
 
Dankgebed 
Zingen Lied 704 
 
Wegzending en zegen 
Gezongen AMEN 

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. Tot nu toe hebben 4 mensen zich gemeld. 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 
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