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Zondag Cantate
“Zing voor de Heer een nieuw lied: wonderen

heeft hij verricht. Zijn rechterhand heeft
overwonnen, zijn heilige arm heeft redding
gebracht.” (Psalm 98:1)

Ochtenddienst: Ds. David van Veen
Middag/avonddienst:
Ouderling van dienst: Arjen Heijstek

Pianist: Ruud Buitink
Koster: Piet Smit
Audio en Video: Christiaan Karman
Wout Beute
Lector: Karla van Midden
Kindernevendienst: 1-2-3-4, 5-6-7-8 (zaal 3)
2e helft (12-14 jr zaal 6)
Crèche: Zaal 7
Collecte: 1e Diaconaal kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau
2e Pastoraat en Eredienst
Melkbus: Worldvision

Mededelingen
Uitnodiging presentatie beleidsplan De Veste Op maandagavond 16 mei,
aanvang 20.00 uur, wordt het concept beleidsplan gepresenteerd dat gemaakt is
n.a.v. de drie gemeenteavonden de afgelopen maanden. U bent van harte
uitgenodigd. Namens de begeleidingscommissie voor het nieuwe Vestebeleid.
Bloemengroet vanuit de gemeente
De bloemen gaan vandaag naar Anja en Wim Boot. Op19 mei zijn zij 50 jaar
getrouwd. Wij wensen hen een feestelijke dag toe.
Bedankjes
-Ter gelegenheid van mijn tachtigste verjaardag ontving ik de bloemen uit de kerk en
ook veel mondelinge en schriftelijke gelukwensen. Dank daarvoor. Een geschenk!
Arie Bijl
- Hartelijk dank voor het mooie bloemstuk dat ik mocht ontvangen vanuit de Veste
voor het ontvangen van mijn lintje op 26 april. Heel toevallig samen met Woud
Beute, alleen ieder voor een ander project. Nogmaals dank het voelde heel goed, dit
was het kersje op de taart. Een hartelijke groet, Corrie van Oort
Aankondiging huwelijk
Thomas Loef en Babet Jansen trouwen op vrijdag 20 mei. Op die dag zal ook de
inzegening van hun huwelijk plaatsvinden. Wij wensen hen een mooie dag en een
zonnige toekomst toe.
Collectemededelingen De eerste diaconale collecte is bestemd voor Diaconale
kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. De inkomsten uit het diaconaal

quotum (jaarlijkse afdracht aan de landelijke kerk) zijn bestemd voor diaconaal
kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving
en oecumene. 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.
Aan de uitgang staat de melkbus waar van de opbrengst bestemd is voor het project
van het Werelddiaconaat, World Vision.
Diversen
-Namens het jeugdwerk van De Veste willen we graag aandacht schenken aan de
jonge mensen van onze gemeente die de komende tijd examen doen. Weet u/jij
iemand die examen doet, zou u de naam dan willen doorgeven door een appberichtje te sturen aan Carien? Wij zullen na de examens bij hen allen een attentie
langsbrengen (als felicitatie of hart onder de riem).
Bedankt! Arjen Heijstek, Carien Blacquière, Heidi Koster en Rianne Sturm
-Vanuit het cluster Rijkdom & Armoede worden er ieder jaar zomerattenties
uitgereikt aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het gaat dan met name
om gezinnen met kinderen, zodat ook zij in de vakantie wat leuke dingen kunnen
doen. Mocht u in uw omgeving gezinnen kennen met financiële problemen, waar
een zomerattentie welkom is, wilt u dan de namen (en adressen) voor 31 mei aan
mij doorgeven? Vriendelijk bedankt,Namens diaconie Rijkdom & Armoede
Nelleke Harkema

Wij wensen elkaar een goed dienst toe!
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Informatie De Veste en Bovenwijkse informatie
Liturgie
Pianospel
Welkom en mededelingen (door de ouderling)
Dienst van voorbereiding
Aanvangslied:lied 283
Stil gebed, bemoediging en groet (gemeente gaat zitten)
Kyriegebed, dat wij besluiten met 301 H
Glorialied 305
Dienst van het Woord
Gebed om de heilige geest
Aandacht voor het liturgisch bloemstuk
Aandacht voor de kinderen
Lied 992 ( lied van de deugd )
Schriftlezing: Mattheus 20: 1 - 16
Psalm 72: 1 en 4
Overweging
Lied 995
Dienst van gaven en gebeden
Collecten
Gebeden afgesloten met gezongen Onze Vader (lied 1006)
Zending en zegen
Slotlied: lied 634
Zegen, gevolgd door gesproken Amen

Goudse Glazendienst
Vanmiddag zal er om 17.00 uur in de Sint Janskerk opnieuw een Goudse
Glazendienst plaatsvinden in de vorm van een Cantatedienst.
Centraal staat dan cantate BWV 4, ‘Christ lag in Todesbanden’ van Johann
Sebastian Bach (1685-1750). Deze dienst staat onder verantwoordelijkheid van De
Veste, Ds. David van Veen gaat voor.
Lezing Goudader: dinsdag 17 mei aanvang 20.00 uur in De Veste.
Rechtvaardigheid: een ongemakkelijke deugd. Met Rosa Jansen, directeur
Slachtofferhulp Nederland. De kosten bedragen € 5 (inclusief koffie/thee).
Ook is de lezing te volgen via een livestream. Meer informatie vindt u op
https://www.devestegouda.nl/home/goudader/
Doe mee met de Veste-scratch en zing het Gloria van Vivaldi!
De uitgebreide aankondiging hiervan stond in de zondagsbrief van 8 mei, de
uitvoering is voorlopig in afwachting van ontwikkelingen in de Goudse kerkenwereld.
Houd daarom de verschillende aankondigingen (o.a. website, Facebook, mail van
David) in de gaten.
De uiterste aanmelddatum wordt uitgesteld van 13 juni naar 24 juni.
Diaconale ondersteuning bij stijgende energieprijzen
In februari en maart heeft de diaconie uw aandacht gevraagd voor het probleem van
stijgende energieprijzen en inflatie, en mensen die daardoor financieel in de knel
komen. In totaal heeft u hier € 6.643,- voor gegeven, dank voor alle bijdragen!
Hiermee ondersteunt de diaconie individuen en gezinnen die in de problemen komen
door een sterk stijgende energierekening.
Heeft u hier ook mee te maken of kent u iemand die hiermee te maken heeft? De
diaconie is er om te helpen, schroom niet, maar neem contact op! Dit kan met de
diaken Rijkdom & Armoede in uw eigen wijkgemeente, met de diaconaal consulent
(nelleke.de.jong@pkngouda.nl / 06 86 87 46 64) of via het contactformulier op de
website: https://www.protestantsekerkgouda.nl/wie-zijn-wij/diaconie/contactformulierdiaconie/
Hulp op de Blokkerlocatie (opvang Oekraïense vluchtelingen)
De komende weken wordt er op de Blokkerlocatie hard gewerkt om meer plekken te
creëren (van 157 naar 280 personen). Dit betekent dat er nieuwe meubels geleverd
worden, die uitgeladen en in elkaar gezet moeten worden, en intern moet er worden
verbouwd en verhuisd. Op gouda.nl/goudahelpt staan al een aantal oproepen voor
klussen, en daar zullen er de komende tijd nog meer geplaatst worden. Dus mocht u
een bijdrage willen leveren de komende tijd, houd deze site dan in de gaten! Dank
aan iedereen die afgelopen week op al een bijdrage heeft geleverd!
Diaconale nieuwsbrief
Op de website van de Veste vindt u de diaconale nieuwsbrief van mei.

