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Bloemengroet. 
De bloemen gaan als groet en wens tot beterschap naar fam. van Zwienen. 
Dhr. v. Zwienen lag in het ziekenhuis en is herstellende. 

 
Diaconale mededelingen 
De eerste collecte is voor Stichting Christelijke Hulpverlening/’t 
Swanenburghshofje, een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige 
psychosociale en maatschappelijke hulp biedt, zoals ambulante 
begeleiding, huisvesting met begeleiding, hulp bij schulden en hulp bij het 
vinden van werk. www.swanenburghshofje.nl; info@swanenburghshofje.nl; 
T 0182 – 525925. 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.  
 

‘Weggeef-tafel’ in het kader van de Loveweek 
Het begint al bekend te worden. U hebt de flyer bij binnenkomst in de kerk 
gekregen om aan iemand te geven, waarvan u verwacht, dat die het leuk 
vindt om te komen. Er zijn al de nodige spullen binnengekomen, maar we 
kunnen nog steeds 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, 
serviesgoed, maar ook pannen of ander keukengerei. En verder, wat u zelf 
ook leuk zou vinden om mee te nemen van een weggeef-tafel. Alles 
natuurlijk schoon en heel. Ook plantjes of stekjes zijn welkom, maar dan 
vooral op de middag zelf. 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! 
 

Vrijwilligers voor Loveweek gezocht 
De eerste week van de zomervakantie (11-15 juli) organiseren verschillende 
Goudse kerken samen een Loveweek. Initiatiefnemer is GODCentre 
Gouda. Een week waarin we Gods liefde uit willen delen naar de mensen 
om ons heen. En daarbij kun jij meehelpen! We zoeken nog vrijwilligers 
voor meerdere activiteiten, zoals kinderactiviteiten, hulp bij catering, bij de 
vrouwenmiddagen of bij het schoonmaken en opruimen. Zie  
https://forms.gle/Ui5JsBnbpKqmwhMb7. Meer informatie: 
https://loveweeknederland.nl/ of info@loveweeknederland.nl. Dank voor je 
steun! 
 

Themaweek ‘Verschillende verhalen en gezichten’ 
Volgende week is er een inspirerend programma over grenzen heen, 
georganiseerd door de Raad van Kerken in het kader van Gouda750. 
Ontmoet, proef en ontdek! Zie voor het volledige programma 
www.rvkgouda.nl/gouda750 
Woensdagavond 29 juni ’Over grenzen heen’  
Kamal Akawi (vluchteling, vrijwilliger, arts en dichter) draagt voor uit zijn 
gedichtenbundel “Een stille schreeuw” en Rob Lijesen neemt u mee in het 
boek “Bede aan de zee” van Khaled Hoesseini. Muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door Gerben Budding. Anita Korevaar vertelt over het (wederzijds) 
belang van taallessen. Er is prachtige kunst te zien, gemaakt door 
leerlingen van het VMBO Goudse Waarden. Van 19.45 - 21.30u in de Oud 
Katholieke Kerk in Gouda (Hoge Gouwe 107). 



  

 

Bemoedigende tekst: 
“Maar de Heer was mij tot 

steun. Hij leidde mij weg 

uit de nood en gaf mij 

ruimte, bevrijdde mij, 

omdat Hij mij liefhad” 

(Psalm 18:19b,20) 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
ORDE VAN DIENST 
OPGANG 
Piano/orgelspel  
Welkom en mededelingen 
 
VOORBEREIDING                          
Zingen Psalm 84: 1 en 2 
                                           staande         
Stil gebed 
 
Groet en Bemoediging, drempelgebed 
V: De Heer zij met U 
G: OOK MET U ZIJ DE HEER 
V: Onze hulp is in de naam van de 
Heer 
G: DIE HEMEL EN AARDE 
GEMAAKT HEEFT  
V. ….. 
                                 we gaan zitten         
Kyriegebed 
Zingen Glorialied: 705: 1, 2 en 3 
 
RONDOM HET WOORD 
Gebed van de zondag 
Uitleg bij de bloemschikking 
Moment met de kinderen, lied 
   kinderen gaan naar de nevendienst 
 

SCHRIFTLEZINGEN 
Lezing  Genesis 12: 1 - 9 
Zingen Lied 800: 1 
Lezing  Efeziërs 2: 1 - 16 
Zingen Lied 800: 4 
 
Bijbeluitleg en verkondiging  
Muzikaal meditatief moment 
Zingen Lied 463: 1, 2 en 5 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
Diaconale mededelingen 
              kinderen komen terug uit de 
nevendienst 
 
GEBEDEN 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, 
gezamenlijk ONZE VADER  
 
UITLEIDING 
Zingen Lied 971: 1 en 3 
                                         staande 
 
Inleiding op de zegen 
Zegen met gezongen AMEN 
 
Piano/orgelspel 
 
 
 

Zaterdagmiddag 2 juli ’Proef & ontmoet’  
Van 13.00-17.00u is er van alles te beleven in de Oud Katholieke Kerk en 
de Sint Joostkapel: volg de workshop “Wereldmuziek”, geniet bij de koffie 
en thee van een internationaal hapje, bezoek de vrijwilligersmarkt. Ook kunt 
u deelnemen aan een bijzondere rondleiding door de stad (start om 14.00u 
bij het Bolwerk)!  
 

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. 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. 

  
Mijmerwandeling 3 juli: ‘In vuur en vlam’ 
Wandel mee met de laatste mijmerwandeling van dit seizoen, op 
zondagmiddag 3 juli, 15.00u, start in het Steinse Groen (bij het 
Pelgrimspad). Het thema is ‘in vuur en vlam’, over passie en verlangen, 
Pinkstergeest en de kracht van de zomerzon. Van harte welkom om mee te 
lopen, en te genieten van de natuur, stilte, inspirerende teksten en 
ontmoeting! Aanmelden: activiteiten@weilandklooster.nl. 
 

Kunstviering Anneke Ingelse zondag 26 juni 19.00 uur de Veste 
Een kunstviering, die aansluit bij de expositie ‘Samenspel’, met schilderijen 
van Anneke Ingelse. In de viering zorgt Christiaan Ingelse voor de muzikale 
begeleiding op de vleugel. Anneke Ingelse combineert steeds meer 
architectuur met natuur, zodat er een samenspel ontstaat tussen de strakke 
lijnen van de architectuur met het levende en speelse uit de natuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


