Gemeentebrief

Vredeskerk

zondag 20 november 2022 - 10:00 uur
Gedachtenisdienst, Eeuwigheidszondag

Voorganger:
Ds. Janos Schellevis
pastor Bart van Noord
Ouderling van Dienst:
Harry van Waveren
Diakenen van Dienst:
Jeannet Wondergem
KinderNevenDienst:
Tina Kerkhof
Crèche:
Ida Kortekaas
lector:
Peter van de Slikke
Collectant(en):
Kees Wagenaar
Collectedoelen:
1: Diaconie: Samen
gedenken in dorp/stadswijk
2: Kerk
Organist:
Marjanne Deij
Koster:
John Dieleman
Techniek geluid:
Jos Nieuwdorp
Techniek beamer:
Fokke Roelofs

Voorbeden kunt
u doorgeven via deze link,
klik hier!
Over deze dienst:.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar - vlak voor advent- noemen we Eeuwigheidszondag. De dienst staat in het
teken van Gods grote toekomst. Tijdens de dienst maken we ruimte voor het herdenken van de 48 overledenen uit
de kring van de gemeente in het afgelopen kerkelijk jaar. We noemen hun namen en branden een kaars voor ieder
van hen. Bovendien is er ruimte om mensen uit de persoonlijke levenskring te herdenken. Komende zondag zijn we
ook gastvrij voor de grote groep nabestaanden die deze dienst zal bijwonen. Het is fijn dat dat weer kan!.

WOENSDAGMIDDAG 30 NOVEMBER: BIJZONDERE AVONDMAALSVIERING

Op woensdagmiddag 30 november verzorgen ds. Janos Schellevis en pastor Bart van Noord een avondmaalsviering voor leden die vanwege hun gezondheid ‘s ochtends niet in de kerk kunnen komen. De bijzondere dienst
is in de Vredeskerk en begint om 15.00 uur. Het lijkt zo vanzelfsprekend: de deur uitgaan als je dat wil en op het
moment dat het je schikt. Dat geldt echter lang niet voor iedereen. In de gemeente zijn er ook leden, vooral
ouderen, die wel redelijk mobiel zijn maar vooral in de ochtenduren met veel beperkingen te maken hebben.
Omdat zij afhankelijk zijn van de thuiszorg of die eerste uren van de dag niet van huis durven.
Dat de diensten mee te vieren zijn via kerkdienstgemist scheelt zeker, gelijktijdig of een uurtje later. Maar wat
best vaak gemist wordt is de gemeenschap en het avondmaal. Op verzoek van enkele leden willen we daarom
op een speciaal moment in de middag een avondmaalsviering houden. U kunt zich tot 23 november aanmelden
bij ds. Janos Schellevis (0113 60 38 84) of pastor Bart van Noord (06 422 96 515). Geef dan ook even door of u
vervoer nodig heeft.

MIDDAGGEBED IN DE GROTE OF MARIA
MAGDALENA KERK OP DINSDAG OM 12.30 UUR.
Ingang aan de marktzijde (Noordertransept) door èèn van de glazen
deuren. Een spiritueel moment voor een psalm, gebed , lezing, muziek,
stilte en bezinning op een doordeweekse dag.
Deze week is de lector Rutger Mauritz
de muzikale begeleiding is in handen van Henk Tazelaar

Hartelijk welkom.
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Op zondag 27 november is er weer een Open Kerk dienst in de Vredeskerk in Goes.
Om 19.00 u. start de dienst met het thema: 'Naar het Licht'. Op deze eerste
Adventszondag gaan we samen op pad. Met, door, voor en naar Het Licht.
In deze muzikale dienst zingen we veel bekende liederen over Licht. Liederen van Sela,
uit de Opwekkingsbundel en een lied van Katrina & the Waves.
Je bent van harte welkom! De dienst duurt ongeveer een uur.
De kerkzaal is vanaf 18.30 u. open.
De dienst zal worden gehouden door het Open Kerk team en Ruben Jobsen
AANGEPASTE KERKDIENST Op ZONDAG 4 DECEMBER is er een aangepaste kerkdienst in de Vredeskerk.
Ds. Janos Schellevis zal ons in eenvoudige taal uitleg geven over het thema “… is je naam”. Om onze gasten na de
dienst te verwennen met een plakje cake, zoek ik mensen die het leuk vinden om een cake te bakken voor die dag.
De onkosten kunnen worden vergoed. Graag contact op nemen met 0113562674 of kapmeeuw@hotmail.com
als u interesse hierin heeft. Met vriendelijke groet, Dieneke Vleugel
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OPGAVE SNOWWORLD
SAMEN SKIEËN/ SNOWBOARDEN
VOOR KIDS EN JEUGD!
ZONDAGMIDDAG 27 NOV. 13 u vertrek SAMEN
SKIEËN/ SNOWBOARDEN - VOOR KIDS EN JEUGD,
Jeugdleiding mee, waaronder 3 sportleraren.
Eigen bijdrage, € 10 pp.
(Mocht dit een probleem zijn, dan vermelden bij opgave)

Opgeven uiterlijk za 19 nov. vóór 12 u. bij:
1. Wybrand: wboonstra@zeelandnet.nl
2. Irene: irene.oosterveld@gmail.com

BASISKATECHESE
Aanstaande maandag 21 november is er weer de Basiskatechese. We beginnen om 15.45 uur en eindigen rond
16.45 uur. Fedor Hamelink en ds.Nelleke van der Linden leiden de bijeenkomsten, waar we met allerlei werk
vormen bezig zijn over God, Jezus en de kerk. Doe je mee? Als je je nog niet hebt opgegeven en je wil meedoen,
meld je dan bij ds.Nelleke van der Linden, via 06 53496567 of n.vander.linden@kpnmail.nl. We zien je graag!

BERICHTJE
Met medische ondersteuning, begeleiding en rust gaat het stap voor stap de goede kant op: ik krijg weer wat
meer energie. Enkele werkzaamheden heb ik inmiddels weer opgepakt. Van harte hoop ik dat de therapie verder
aanslaat en dat ik genoeg rust kan vinden om na verloop van tijd van lieverlee meer werkzaamheden op te
pakken. Hartelijke groet en tot ziens! ds.Nelleke van der Linden

DIACONIECOLLECTE: SAMEN GEDENKEN IN DORP OF STAD.
In deze periode van de laatste zondag van het kerkelijk houden we in vele gemeenten gedachtenismomenten.
Oog hebben voor mensen die rouw met zich meedragen, binnen of buiten de kerk. Dat is een onmisbaar deel
van gemeente zijn.

WEBMASTER GEZOCHT

Voor de website zijn we - per heden - op zoek naar een (technische) webmaster. Wessel van der Linden heeft
door drukke werkzaamheden en privéomstandigheden geen tijd meer om dit te blijven doen. Dat betreuren wij,
maar wie binnen onze gemeente heeft een paar uur over in de maand om de website technisch up to date te
houden? De inhoudelijke kant van de website wordt geen taak voor de webmaster, maar mag hier uiteraard wel
over meepraten en meedenken. Voor nadere informatie kan contact gezocht worden met IJzaäk Adema via
info@protestantsgoes.nl. We zijn benieuwd naar jouw reactie !!

ALLE KINDEREN, VAN HEEL KLEIN TOT HEEL GROOT, ZIJN WELKOM
IN ONZE KERK. ZOALS DE CRÈCHE, VOOR DE ALLER KLEINSTE!
Wist u dat de crècheruimte in de Vredeskerk direct bij binnenkomst links is?
Wist u dat de oudste kinderen het heel leuk vinden om mee te helpen?
Wist u dat we veel boekjes hebben en graag voorlezen?
Wist u dat er ook in de Grote kerk een crècheruimte is?
KORTOM WE HOPEN DAT WE OOK UW KINDJE BINNENKORT MOGEN VERWELKOMEN IN DE KERK.
Maarrrr... Wist u ook dat we altijd enthousiaste mensen kunnen gebruiken die op willen passen?
JA?!?... TOP! u kunt contact opnemen met Elma Roelofs via mail roelofs@delta.nl
TOT SNEL, Namens het crècheteam, Elma Roelofs

tijd voor ??..
jes
wat lied
r...
klik maa
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MOMENT VAN HERDENKEN 19 NOVEMBER GEERTESKERK, KLOETINGE
Op zaterdagmiddag 19 november, voorafgaand aan de zondag waarop de
overledenen in de dienst in de Geerteskerk worden herdacht, staan de deuren van de Geerteskerk open.
Ieder die stil wil staan bij het overlijden van een familielid, vriend of vriendin, en een kaarsje wil aansteken voor
hem of haar is van harte welkom. Er zal muziek zijn, er zullen gedichten worden voorgedragen en er is gelegenheid om te genieten van de stilte in de kerk. U bent welkom tussen 15.00 en 17.00 uur, opgave is niet nodig.

KOSTERS GEZOCHT

De kerk is nog steeds op zoek is naar een koster voor de Grote Kerk en ook Invalkosters voor beide kerken.
Daarom hierbij de oproep opnieuw: Nieuwe koster voor de Grote kerk... Na het vertrek van één van de kosters
van de Grote kerk is daar nog steeds behoefte aan een nieuwe koster voor tijdens de kerkdiensten op zondagen
en de feestdagen. Inval kosters: Naast nieuwe vaste kosters zou het ook fijn zijn dat er een aantal dames en/of
heren bijkomen, die in geval van nood een enkele keer kunnen invallen als koster. Zie voor meer informatie over
de vacatures de website van de kerk: https://www.protestantsgoes.nl/organisatie/vacatures/inval-kosters

AGENDA:
MAANDAG 21 NOV. VREDESKERK - 15.45 uur tot ca. 17.30 uur - BASISKATECHESE F. Hamelink en ds.N. van der Linden
DINSDAG 22 NOV. GROTE KERK - 12.30 uur tot ca. 13.00 uur - MIDDAGGEBED
DONDERDAG 24 NOV. VREDESKERK - 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

PASTORALIA:
Mw Kloosterman, Beukenstraat, verblijft na een heupoperatie in het zorghotel in Zierikzee.

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJKE
EN BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD:
WEST/CENTRUM:
OOST:
ZUID:

Mw.A.Hoekstra, Siemenwei
Dhr. J. C. de Krijger, Oostsingel
Dhr. van de Schelde, Claushof
Annelies Paardekoper, Abbekindershof
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20 november 2022 - 10:00 uur
Ds. Janos Schellevis
Pastor Bard Van Noord

thema:

Gedachtenisdienst,
Eeuwigheidszondag

Deze dienst kunt u ook
volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Orgelspel

INLEIDEND

Welkom
Welkomstwoord door de Ouderling
van Dienst Harry van Waveren
Collecte aankondiging:
1. Diaconie: Samen gedenken
in dorp of stadswijk
2. Kerk
We gaan staan
Aanmoediging
O: Deze kerkdienst is onze God bij ons
A: DIE DE HEMEL EN DE AARDE GESCHAPEN HEEFT.
O: ... Zo zijn we hier samen, in de naam van Jezus...
A: AMEN.
Intochtslied 598 (NL versie) / TT 163*
‘Als alles duister is’ (Koor 1x, Allen 2x)
Groet V: God zal ook vandaag bij ons zijn.
		
A: MET ZIJN GEEST
Inleiding
Kyriegebed
Kyrielied: 121: 1 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’
Gloria
Glorialied: 121: 4 ‘De Heer zal u steeds gadeslaan’
We gaan zitten

LEZEND EN UITLEGGEND
Aansteken van de Bijbelkaarsen

GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST
Kindermoment Presentatie > KND
Gelegenheidskoor: Grenslied

lied
r het
a
a
n
Link

SCHRIFTLEZING 1STE TESTAMENT:
Jesaja 25 : 6 t/m 9a - Lector: Peter vd Slikke
SCHRIFTLEZING 2DE TESTAMENT:
Openbaring 21: 1 t/m 5a - Voorganger

2. Heer, U weet hoe vaak wij deelden
van ons dagelijkse brood,
hoe wij vochten, hoe wij speelden,
ongehinderd door de dood.
Ooit bent U met ons begonnen
aan een ware levensreis.
Langs de wegen van verlangen
gaan wij biddend: breng ons thuis.
3. God, gedenk de vele aardse
tranen van verdriet en zorg,
vang ze op, Heer, en bewaar ze
in uw kruik van troost en borg;
en ontvang de levensparels,
die wij koesteren als een schat,
wil hen in uw Rijk aanvaarden
en gebruiken voor uw stad.

ANTWOORDEND

(Evt.) Herdenking overledene(n) + stilte
HERDENKING DIT JAAR
OVERLEDEN GEMEENTELEDEN
Lied: 730: 4 (Kees van der Zwaard*)
‘Wij gedenken hier de mensen’
4. Wij gedenken hier de mensen
die van ons zijn heengegaan;
hun verlangens en hun wensen
dreven steeds hun leven aan.
God weet wie zij voor ons waren
en wat ons met hen verbond;
help hun namen te bewaren
tot de nieuwe morgen komt.
1.HERDENKEN OVERLEDENEN EIGEN GEMEENTE
2.HERDENKEN OVERLEDENEN IN DE WERELD
3.HERDENKEN OVERLEDENEN IN EIGEN KRING
Luisterlied: Sela - De mensen die we missen
(Ieder die dat wil kan vooraan een waxinelichtje aansteken)
Gebeden, eindigend met gezamenlijk
gezongen ‘Onze Vader’ van Eppie Dam

UITLEIDEND

Link naar het lied

Lied: 762 : 1, 3, 5 (Melodie LvdK 27)
’De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan’

Teken van Hoop
Terugkoppeling met kinderen in de kerk.

Overdenking > Orgelspel (inleidend NLB 730)

We gaan staan

Lied: 730:1,2,3 (Kees van der Zwaard*)
’Heer, herinner U de namen’ (1, 3 koor, 2 allen)
1. Heer, herinner U de namen,
ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen
uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen
op de lippen, in ons hart,
Die wij missen sinds de dagen,
dat de dood ons huis verwart.

Slotlied: ELB 194: 1, 2, 3, 4
‘Er is een stad voor vriend en vreemde’
Zegen + gezongen
‘Amen’ Lied: 431b
Orgelspel
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Liederen

Vredeskerk
20 november 2022

Ds. Janos Schellevis
Pastor Bart van Noord

SLOTLIED: ELB 194: 1, 2, 3, 4
‘Er is een stad voor vriend en vreemde’
1. Er is een stad voor vriend en vreemde
diep in het bloemendal,
er is een mens die roept om vrede,
die mens roept overal.
Refrein:
Jeroesjalajiem, stad van God,
wees voor de mensen een veilig huis.
Jeroesjalajiem, stad van vrede,
breng ons weer thuis.
2. Er is een huis om in te wonen
voorbij het dodendal,
er is een vader met zijn zonen,
zij roepen overal. Refrein
3

Er is een tafel om te eten
voorbij het niemandsland.
Er is een volk dat wordt vergeten,
dat volk roept overal. Refrein

4

Er is een wereld zonder grenzen,
zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen,
dat hoor je overal. Refrein
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Grenslied
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      Pastor
couplet 1 en 2
   
 
   Bart van Noord
-ta - ten, dub-bel- ko - ren zin - gen  of hoorn - ge - schal is er mis - schien?
een dwars   1.2. Can
 
 fluit die be-koor

 -lijk speelt. 
Een schit - te - ren - de zee van  
bloe- men,
1. Can - ta - ten, dub-bel- ko - ren zin - gen
of hoorn - ge - schal is er mis - schien?  
  
  een
  2. Een schit- te - ren -de zee
 dwars fluit die
van
bloemen,
koor - lijk speelt.
   
 be   

Zal zacht
ten van zo - veel ver - driet? 

 ont - van -gen -de - e stil -te  ons troos
   Een


 heid om ons blinkt! 
nieuw ge - waad ligt daarte wach ten wat dan in schooncouplet 1 en 2

Zal zacht ont - van - gen - de - e stil - te
REFREIN
Een nieuw ge - waad ligt daar te wach-ten

ons troos-ten

van

zo - veel ver - driet?

 
  REFREIN
          

     Wat wij ver - beel-den en nu zin -gen,  zal

wat dan in schoon-heid om ons

 
het zo
 

couplet 3 en 4
Wat wij ver - beel- den en nu

blinkt!

 

zijn?

 





zin - gen,
      
  zal  het zo zijn?
 couplet
   
    
3 en 4
liev' ge - zicht?
er een uit -no - di - gend woord zijn;  her-ken-ning van jouw
   3.4. Zal

Zal er een nieuw be- sef van grens
 zijn; een we - ten van de an - d're kant? 
3. Zal er een
uit - no - di - gend woord zijn;
her- ken- ning van jouw liev' ge - zicht?

  4. Zal er een nieuw
 be-sef van  grens zijn;  een we - ten van
kant? 
 de an - d're
  
Zal er een uit - ge - sto - ken hand zijn  en een nieuw lied als een ge - dicht? 

En ie - der mens
   Een
 
 weer

 hand
  tijd weet.
  in hand?
nieu - we tijd die van geen
Zal er een uit - ge - sto - ken hand zijn
couplet
5
Een nieu - we tijd die van geen tijd weet.

       
 couplet
5
5. Zal er een nieuw aan- we- zig
         
 zig
  5.  Zal er een nieuw aan- weEn zult Gij ein- d'lijk zicht - baar



     


en een nieuw

lied

als

een

ge - dicht?

     
'zijn' zijn
dat ver- der
rijkt dan elk ver - lan - gen?
           
 zijn   dat
 - gen?   
 ver - lan
'zijn'
 ver der  rijkt dan elk
we-zen  en heelde eeu- wig-heid om - van- gen?
 

SLOTREFREIN
En zult Gij ein- d'lijk zicht - baar we- zen
en heel de eeu- wig- heid om - van- gen?
 
  SLOTREFREIN
               
zal
het zo
zijn?
   Wat wij ver - beel-den en nu zin - gen,












    

Wat wij ver - beel- den en nu

 

En ie - der

mens weer hand in

   

zin - gen,

Tekst en muziek: Janos Schellevis, naar een gedicht van Marinus van de Berg
Muzikaal advies: Yda Raap en Bert Kruis
Tekst en muziek: Janos Schellevis, naar een gedicht van Marinus van de Berg
Muzikaal advies: Yda Raap en Bert Kruis

zal

het

zo

hand?

zijn?

Gravure 2022 - Bert Kruis

Gravure 2022 - Bert Kruis
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