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Bloemengroet 
De bloemen gaan naar Jan Paul, de man van Bobby de Vos, als groet van 
de gemeente en wens tot een goed herstel. 
 

Bedankje 
Mevr. van Daalen (Gouwestein) wil iedereen hartelijk bedanken voor het 
mooie boeket bloemen en de bijgevoegde kaart die zij onlangs gekregen 
heeft. Zij vond het heel fijn dat er aan haar gedacht was en wil iedereen  
graag de hartelijke groeten doen. 
 

Diaconale mededelingen 
De eerste collecte is bestemd voor het Ouderenwerk. De Diakenen 
Ouderen en Welzijn zetten zich in voor het bevorderen van het welzijn van 
ouderen. Waar nodig wordt diaconale of praktische hulp geboden, zoals 
administratieve hulp, autodienst of klussendienst. Belangrijk is de 
ontmoeting en aandacht voor elkaar, o.a. in ouderenbezoekgroepen, 
koffieochtenden en diaconale vakanties. 
Zie: https://www.protestantsekerkgouda.nl/assets/files/2022-wegwijzer-voor-
ouderen-digitaal.pdf 
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.  
 
EO jongerendag 3 juni 2023 
Ga je mee naar de EO jongerendag op zaterdag 3 juni 2023 in de Ahoy in 
Rotterdam! Net als vorig jaar gaat er weer een bus vanuit Gouda naar de 
EO jongerendag. Rotterdam is dichtbij huis, maar de bus is toch altijd nog 
goedkoper (€10,-) dan het openbaar vervoer en daarnaast is het met elkaar 
heel gezellig! Bij aankomst kan je gewoon lekker je eigen gang gaan en 's 
avonds aan het eind van het programma verzamelen we weer bij de bus op 
het terrein. Je kunt je samen met je vrienden aanmelden voor de busreis 
door een mailtje te sturen naar info@step-gouda.nl , dan sturen we de 
verdere informatie aan je door. Let op: Vergeet niet om zelf je 
toegangskaartje te regelen via de BEAM-
site: https://beam.eo.nl/evenement/eo-jongerendag  Leuk als mee gaat! 
Groetjes, Gerard en Heidi 
 

Oecumenisch Initiatief Gouda 
Het OIG houdt op zondag 5 februari 2023 de maandelijkse viering. Het 
thema van deze viering is: “Uitzien naar de Lente”. De viering wordt 
gehouden in Gebouw De Berk gevestigd aan de Krugerlaan 79. Aanvang 
van de viering 16.30 uur. Ieder van harte welkom. 
“Uitzien naar de Lente” Alles ontwaakt uit de winter. De lente herinnert ons 
aan de ongelofelijke kracht van de natuur maar ook van mensen om 
opnieuw te beginnen, steeds opnieuw geboren te worden. Hoe vinden wij 
kracht en nieuwe moed. 
Voorganger in deze viering is Kim Magnée, remonstrants predikant in de 
Federatie in Gouda. Na afloop van de viering is er gelegenheid tot 
ontmoeting met een kopje koffie of thee. 
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Bemoedigende tekst: 
 
“Op God, wiens woord ik 

prijs, op God vertrouw 

ik, angst ken ik niet.” 

(Psalm 56:11a,12a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Orde van dienst 
 

OPGANG 
Piano/orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Binnendragen gebedslichten 
 
VOORBEREIDING 
Zingen         psalm 66: 1 en 2         staande                                     
Stil gebed 
Groet en bemoediging, drempelgebed 
V. De Eeuwige 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 gemaakt heeft 
V. die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. 
Menslievende God, keer U om naar ons toe en doe ons weer leven met 
hart en ziel. 
Hoor ons gebed en laat ons zingen tot U komen. 
Laat ons Uw liefde zien, richt ons hart op Uw beloften. 
zodat wij uw toekomst tegemoet leven.  
AMEN 
 
Zingen  Psalm 66: 6 en 7          we gaan zitten                                
Kyrie en Gloria 
Zingen Psalm 81: 1, 11 en 14 
 
RONDOM HET WOORD 
Gebed van de zondag 
Uitleg bij de bloemschikking 
Moment met de kinderen 
Zingen Lied 525: 1         Kinderen gaan naar de nevendienst 
                            
Lezen     Jesaja 62: 1 -12 
Zingen    Lied 527 
Lezen     Johannes 2: 1-11 
Zingen    Lied 333 
 
Uitleg en verkondiging 
Muzikaal meditatief moment 
Zingen     Lied 791: 1-6 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
Diaconale mededelingen  
                                   de kinderen komen terug uit de nevendienst  
 
Elke voorbede HOOR ONS ALS WIJ ZINGEND BIDDEN beantwoord 
met 368 c 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
UITLEIDING 
Zingen      Lied 974: 1, 2 en 5        staande 
 
Inleiding op de zegen 
Zegen met gezongen AMEN 
Pianospel 


