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Bloemengroet. 
De bloemen gaan als hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw Rie 
de Koning (94). Zij is gevallen en revalideert nu,  
 

Bedankje 

Tot mijn grote verrassing kreeg ik zondag 12 juni de bloemen uit de 
Ontmoetingskerk. Een prachtige zomerse bos! Fijn om zo’n teken van 
meeleven te ontvangen waarvoor mijn hartelijke dank. 
Hartelijke groet, Tanja Bekkering - v.d.Bout. 

 
Diaconale mededelingen 

De eerste collecte is bestemd voor Stichting Water voor Leven. Deze 
Stichting zet zich al meer dan dertig jaar in voor verbetering van 
leefomstandigheden op het Kaap Verdiaanse eiland Fogo. In het begin lag 
het accent op de bouw van cisternes (ondergrondse waterbekkens). Sinds 
2018 focust de stichting op het ondersteunen van jongeren bij hun 
schoolloopbaan en kleine educatief gerichte projecten. Zo 
ondersteunen zij samen met hun partnerorganisatie Agua para Viver 
jongeren financieel bij het volgen van een opleiding aan lyceum, centrum 
beroepsopleiding of universiteit. 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 

De eerste spullen zijn binnen, maar we kunnen nog genoeg gebruiken voor 
de ‘weggeef-tafel’ op woensdagmiddag 13 juli! We zijn op zoek naar leuke 
en nuttige dingen om weg te geven. Denk aan kleding, speelgoed, 
beddengoed, handdoeken, leuke curiosa of andere spulletjes voor in huis, 
borden, bestek, glazen of wat je ook maar kunt verzinnen, dat je zelf ook 
gerust tweedehands zou meenemen. Alles natuurlijk schoon en heel. 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! 
 

Inzameling voor de voedselbank  

Helaas lukt het niet om voor vrijdag 24 juni voldoende mensen te 
verzamelen die kunnen helpen bij de inzamelingsactie van de Jumbo aan 
de Sportlaan voor de voedselbank in Gouda. Ik hoop dat het voor de 
zaterdag nog wel gaat lukken. Voor zaterdag 25 juni hebben zich nu 5 
mensen opgegeven en kom ik nog 1 persoon te kort. Wie zou bereid zijn  
zaterdagmiddag van 14 tot 17.00 uur te helpen met het aanpakken van 
boodschappen voor de voedselbank? Graag een berichtje naar Joke 
Slappendel (tel 0649904028 of jokeslappendel@outlook.com). 
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Bemoedigende tekst: 
“Keer U tot mij en wees 

mij genadig, ik ben alleen 

en ellendig. Zie mij in mijn 

nood, in mijn ellende, 

vergeef mij al mijn 

zonden” (Psalm 25:16, 

18) 

 
 
 

 

 
 
 

 

ORDE VAN DIENST 
OPGANG 
Welkom en mededelingen 
Menorah komt binnen en zingt:  
“I’ve just been with Jesus!” 
 
VOORBEREIDING 
Openingswoord                           
Zingen Lied 280: 1, 4 en 5  
                                           staande         
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet: 
V: De Heer zij met U 
G: OOK MET U ZIJ DE HEER 
V: Onze hulp is in de naam van de 
Eeuwige 
G: DIE HEMEL EN AARDE 
GESCHAPEN HEEFT  
V: Die trouw is tot in eeuwigheid 
G: EN DIE NIET LOSLAAT, HET 
WERK DAT HIJ BEGON. 
V. Genade zij ons en vrede, van God 
de Vader 
van Jezus Christus, de trouwe getuige 
en van de Geest, die ons aanvuurt 
in geloof, in hoop, en in liefde. Amen. 
 
Zingen Lied 705: 1 
                                 we gaan zitten         
Kyriegebed 
Menorah zingt Psalm 130c “Uit de 
diepten roep ik U Heer, mijn God” 
 
Bemoedigend Woord uit Johannes 
14: 1, 2 en 3 
Zingen Glorialied 864: 5 

 
RONDOM HET WOORD 
Gebed van de zondag 
Aandacht bij het liturgisch bloemstuk 
 
Verhaal voor de kinderen 
    kinderen gaan naar de nevendienst 
 
SCHRIFTLEZINGEN 
Lezing  verzen uit Genesis 8  
Zingen Lied 635: 6 en 7 
Lezing  verzen uit Mattheus 3 
Menorah zingt: “Geniet van het goede” 
 
Bijbeluitleg en verkondiging  
Muzikaal meditatief moment 
Zingen Lied 687: 1, 2 en 3 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
Diaconale mededelingen 
Menorah zingt: “We will love Him” 
 
GEBEDEN 
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, 
gezamenlijk Onze Vader  
 
Zingen Lied 423 
                                     staande 
 
Heenzending en ZEGEN met 
gezongen AMEN 
 
Gaat u nog weer zitten  a.u.b. 
 
 

 

Goudse Glazendienst (Sint-Janskerk) 
Zondagmiddag 19 juni zal er om 17.00 uur een Goudse Glazendienst 
plaatsvinden in de Sint-Janskerk. Voorganger is ds. Kees van den Berg 
(wijkgemeente Pauluskerk). Muzikale medewerking wordt verleend door het 
koor Canticum Novum onder leiding van Elodie Schuddeboom. Gerben 
Budding bespeelt het orgel. Centraal staat Glas 29: Koning David en de 
christelijke ridder. Het koor zingt onder ander het motet ‘Nolo mortem 
peccatoribus’ van Thomas Morley en ‘Cantique de Jean Racine’ van Fauré. 
Van harte welkom! 
 

Vacature secretaris Stichting Goudse Sint-Jan  
In verband met het verstrijken van de zittingstermijn zoeken wij per 1 januari 
2023 een secretaris voor het bestuur van de Stichting Goudse Sint-Jan. 
Als secretaris ben je samen met de voorzitter, de penningmeester en 
afgevaardigde namens College van Kerkrentmeesters onderdeel van het 
bestuur. Elk lid van het bestuur is gebonden aan de Governance Code van 
Cultuur. Het gaat om een onbezoldigde functie. 
Wanneer je geïnteresseerd bent, kun je tot 1 september 2022 je 
motivatiebrief en CV sturen naar de voorzitter van Stichting Goudse Sint-
Jan Marijke Heslenfeld (voorzitter@sintjan.com), o.v.v. Vacature secretaris 
Stichting Goudse Sint-Jan. Nadere informatie kun je inwinnen bij Gerard 
Schotanus (06-28526536) of via de website www.sintjan.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


