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Bloemengroet 
De bloemen gaan naar Netty van den Berg, als groet van de gemeente en 
wens tot spoedig herstel. 
 

Diaconale mededelingen 
De eerste collecte is de diaconale collecte en is bestemd voor Stichting 
Present Gouda. Mensen zijn bereid om zich in te zetten voor de ander en 
de samenleving. Present wil een brug, een verbindende schakel zijn. 
Hulpvragen komen binnen via hulpverleners. Zij kennen het verhaal achter 
een voordeur en weten wat er nodig is. Denk aan praktische klussen: 
schilderen, laminaat leggen, elektra-werk, behangen, verhuizen, tuinen 
opknappen. Ook voor sociale projecten ben je welkom. Voor info en/of 
aanmelden: www.presentgouda.nl of T 06-23127122.  
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.  
 

Actie Kerkbalans  
Als u nog niet digitaal had toegezegd, is er afgelopen week iemand van de  
kerk bij u langs geweest en is een brief overhandigd.  
Deze week zal de antwoordenvelop door de bezorger bij u thuis worden 
opgehaald. Wilt u ervoor zorgen dat deze alvast klaar ligt? Hier helpt u de 
175 vrijwilligers enorm mee!   
Actie Kerkbalans is voor onze kerk de belangrijkste financiële actie van het 
jaar: van de giften kunnen we heel het jaar de werkzaamheden en andere 
kosten betalen die de kerk maakt. We hopen dat u ook dit jaar onze 
kerk weer ruim wilt steunen. Allereerst in gebed, maar ook gewoon 
praktisch met een gift.  
Hartelijk dank alvast voor uw steun aan onze kerk! 
  
Hebt u geen brief gehad, neemt u dan contact op met het kerkelijk bureau 
0182-513360 of kerkelijkbureau@pkngouda.nl 
 
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 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 als volgt aanmelden voor de busreis: 
1. Meld je aan bij ons via info@step-gouda.nl door je naam en mobiele 
telefoonnummer door te geven 
2. Maak € 10,00 euro over op NL10RABO0373720408 tnv Jeugdwerk EO 
jongerendag o.v.v. je voor- en achternaam 
3. Je ontvangt een bevestigingsmail van ons en in mei een mail met de 
laatste informatie. Zorg dat je op zaterdag 3 juni om 12.45 uur op het 
verzamelpunt bent en meld je bij de begeleider van de bus. 
Let op: Vergeet niet om zelf je toegangskaartje te regelen via de BEAM-
site: https://beam.eo.nl/evenement/eo-jongerendag  Leuk als je mee gaat! 
Groetjes, Gerard en Heidi. 
 

 
  

mailto:kerkelijkbureau@pkngouda.nl
mailto:info@step-gouda.nl
https://beam.eo.nl/evenement/eo-jongerendag


  

 

Bemoedigende tekst: 
 
“Maar boven het geraas 

van de wijde wateren, 

van de machtige baren 

der zee, is hoog in de 

hemel de machtige Heer” 

(Psalm 93: 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Orde van dienst 
 

OPGANG 
 
Piano/orgelspel 
Welkom en mededelingen 
Binnendragen gebedslichten 
 
VOORBEREIDING 
 
Zingen         Psalm 67: 1 
                                          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. ………. 
 
Zingen  Psalm 67: 2 en 3 
                                we gaan zitten 
 
Kyriegebed 
Gloria 
Zingen Lied 654: 1, 2 en 6 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
Uitleg bij de bloemschikking 
 
Moment met de kinderen 
Zingen   Lied 513: 1 en 3 
                 Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Lezen     Jesaja 61: 1 t/m 9 
Zingen    Lied 438: 1, 3 en 4 
Lezen     Lucas 4: 14 - 30 
Zingen    Lied 439a 
 
Uitleg en verkondiging 
Muzikaal meditatief moment 
Zingen     Lied 528 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Collectemededelingen  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
UITLEIDING 
 
Zingen      Lied 675 
                                          staande 
Inleiding op de zegen 
Zegen met gezongen AMEN 
Pianospel 


