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Vredeskerk Vredeskerk 
zondag 25 september 2022 - 10:00 uurzondag 25 september 2022 - 10:00 uur

STARTZONDAG STARTZONDAG 
2de zondag van de herfst2de zondag van de herfst

OVER DEZE DIENST... 

Zoals we weten is het jaarthema ‘Aan tafel’. In veel huizen wordt dat tegen het gezin gezegd als het eten klaar is. 
Dan komen ze niet alleen om te eten, maar ook om elkaar te ontmoeten en te spreken. De één heeft iets grappigs 
meegemaakt op school en de ander vertelt over hoe lastig het die dag was op het werk. Als het goed is komt 
iedereen aan de beurt. Soms is er ook nog een gast aan tafel en daar gaat dan meer aandacht heen dan naar de 
anderen. Terecht, want -zoals ze in Polen zeggen- een gast aan tafel is God aan tafel…..

Voorbeden kunt u doorgeven  
via deze link, klik hier!

Voorganger:
Ds. Janos Schellevis 
Taakgroep Liturgie
Ouderling van Dienst:
Harry van Waveren
Diakenen van Dienst:
Marja Vreeke - Siljee
Lector:
Taakgroep Liturgie
Kinderdienst:
Ellemijn van Waveren
Collectant(en):
Kees Wagenaar
Collectedoelen:
1: Diaconie: KIA/PAX  
Vrouwen als Vredestichters
2: Kerk 
Organist:
Erik Zwiep
Cantorij:
Kleine cantorij  
Koster:
John Dieleman
Techniek geluid:
Jan Kwekkeboom
Techniek beamer:
Dick Boogert

STARTZONDAG: AAN TAFEL!
Zondag 25 september a.s. starten we het nieuwe seizoen met een bijzondere ochtend – dienst. Het jaarthema is 
Aan tafel! en dat gaan we deze ochtend doen. De kerkzaal wordt ingericht met tafeltjes in de inmiddels bekende 
restaurantopstelling. Er is geen koffie voor de dienst. We beginnen de dienst met een liturgie voor het morgenge-
bed. Aansluitend willen we met elkaar in gesprek over het eigene van onze gemeente, om vervolgens met elkaar 
de Maaltijd van de Heer te vieren. We sluiten de Startzondag af met koffie, soep en … datgene wat de kinderen 
voor ons in petto hebben. Want als de ouders aan het praten zijn, gaan zij aan de slag! Voor het morgengebed, 
het geloofsgesprek (waarbij koffie en thee wordt geschonken) en de Avondmaalsviering willen we de hele och-
tend gebruiken. Omstreeks 12.00 uur is er dan soep, koffie e.d.

Kinderen: De kinderen zijn tijdens het eerste deel van dienst en bij de Avondmaalsviering welkom in de kerkzaal. 
Tijdens het geloofsgesprek is er voor hun een eigen programma met  een verhaal, spel en een culinaire doe-acti-
viteit. We zorgen ervoor dat er in de kerkzaal tekenmateriaal ligt. 

Uitzending via het internet: De dienst zal in twee delen worden uitgezonden. Om 10.00 uur starten we met het 
morgengebed en ca. 11.30 uur is ook de Avondmaalsviering thuis te volgen. 

Geloofsgesprek: Het gesprek deze ochtend gaat over belangrijke vragen:  
Wat drijft ons in ons geloof?  
En daarmee samenhangend: Wat geeft ons kracht en houvast? Waar worden we blij van?
Wat verbindt ons in het geloof en onze kerk?  
Het eigene van onze gemeente, wat is dat? Wat willen we niet missen?

Dit zijn belangrijke ingrediënten van de identiteit van onze gemeente. We nodigen u van harte uit om ook vanuit 
huis uw bijdrage aan het gesprek te leveren. Dat kan door uw antwoord op deze vragen toe te sturen aan onze 
scriba IJzaäk Adema via het e-mailadres info@protestantsgoes.nl .

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden


Mededelingen 25 september 2022
Coby van Minnen 

exposeert in Galerie BANK 

 
‘CChhaannssoonnss  PPaassssiioonnnnééeess’’   ddee  JJaaccqquueess  BBrreell   

  
2288  sseepptteemmbbeerr  tt//mm  88  ookkttoobbeerr  22002222  

Galerie BANK 
 Burgemeester Bosselaarstraat 4, Aagtekerke 

Open: woensdagen t/m zaterdagen 13.00 – 17.00 uur 
  

28 SEPTEMBER T/M 8 OKTOBER 2022 
COBY VAN MINNEN
EXPOSEERT IN GALERIE BANK
La chanson des vieux amants, Amsterdam, Les Bourgeois, Les Timides, 
Marieke… Met zijn liedjesteksten zorgde de Vlaamse zanger Jacques Brel  
regelmatig voor opschudding, maar ook voor beroering en lof.  
De in Terneuzen geboren kunstenares Coby van Minnen heeft de passie uit 
de poëtische teksten van Brel uitgebeeld in een sprankelend kleurenpalet.  
De doeken in de expositie ‘Chansons Passionnées’ de Jacques Brel zijn 
uitgevoerd in olieverf. Coby heeft een eigen stijl ontwikkeld door te  
experimenteren met materialen als gips en zand. Haar werk kenmerkt zich 
door een mix van kleur, harmonie en een knipoog. Ze heeft met haar  
doeken al verschillende prijzen gewonnen zoals De Palet Publieksprijs  
en de Talens aanmoedigingsprijs.

‘CHANSONS PASSIONNÉES’ DE JACQUES BREL'

BURGEMEESTER BOSSELAARSTRAAT 4, AAGTEKERKE  OPEN: WOENSDAGEN T/M ZATERDAGEN 13.00 – 17.00 UUR

www.facebook.com/galerieBANK - 06-44526135

ONTMOETINGSOCHTENDEN 
Elke donderdagmorgen weer van harte welkom voor een kop 

koffie/thee en een praatje bij de ontmoetingsochtenden, van 
9.30 uur tot ca. 11.30 uur in de Vredeskerk. 

In verband met Corona blijven we voorzichtig en  
zitten we in een grote kring. 

BERICHTGEVING VAN DE DIACONIE: 
Afgelopen zomer zijn er weer boeken verkocht voor de projecten in Indonesië, dit wordt 
al enkele jaren gedaan door de penningmeester van KIA/ZWO in Zeeland Petra van de 
Berge. Onze gemeente heeft daar ook aan bijgedragen door boeken in te leveren en er is 
dit jaar, na corona, veel verkocht: het eindbedrag staat op € 4.473 !! Iedereen die boeken 
geleverd heeft: Hartelijk dank!! De boekenverkoop was nog niet alles: er zijn dit jaar 
ook bloembollen verkocht: De netto opbrengst voor onze gemeente was  
€ 4,88 x 139 zakjes= € 678,32 en het totaalbedrag voor Zeeland was € 13.202,24.  
Een geweldig resultaat!! WAT ZAL DE DELTA BLOEIEN VOLGEND VOORJAAR!!

TAIZE VIERING : 6 NOVEMBER 2022 
6 november 2022 wordt er in de Geerteskerk te Kloetinge weer een Taizé-viering gehouden om 19:30 uur, met  6 november 2022 wordt er in de Geerteskerk te Kloetinge weer een Taizé-viering gehouden om 19:30 uur, met  
begeleiding van de zanggroep “In Verbondenheid” van Nico Dekkers. begeleiding van de zanggroep “In Verbondenheid” van Nico Dekkers. 

Het thema van deze viering is:Het thema van deze viering is: MOED MOED

Kenmerkend voor Taizé vieringen zijn het aansteken van een kaarsje en het zingen van meditatieve liederen en stilte.Kenmerkend voor Taizé vieringen zijn het aansteken van een kaarsje en het zingen van meditatieve liederen en stilte.
We hopen u ook te mogen ontmoeten bij deze inspirerende momenten van samen zijn, de kerk is open vanaf 19 uur.We hopen u ook te mogen ontmoeten bij deze inspirerende momenten van samen zijn, de kerk is open vanaf 19 uur.

 
  IBAN: 

NL07RABO0321328434
t.n.v.: 

Diaconie Protestantse 
gemeente Goes  

    

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131. 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2022, 20.00 UUR.

http://www.facebook.com/galerieBANK


Mededelingen 25 september 2022

GEVRAAGD: GASTLOCATIES VOOR GROOTHUISBEZOEK .
Voor de periode 27 februari t/m 9 maart 2023 zoeken we als vanouds weer een 8-tal gastlocaties voor het  Voor de periode 27 februari t/m 9 maart 2023 zoeken we als vanouds weer een 8-tal gastlocaties voor het  
Groothuisbezoek in die periode. Wie stelt zijn huiskamer beschikbaar voor een middag of avond-bijeenkomst?  Groothuisbezoek in die periode. Wie stelt zijn huiskamer beschikbaar voor een middag of avond-bijeenkomst?  
Datums in overleg. Aanmelden graag bij Acronius Kramer Datums in overleg. Aanmelden graag bij Acronius Kramer akram@zeelandnet.nlakram@zeelandnet.nl

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131. 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK  DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2022, 20.00 UUR.

AGENDA: 
DINSDAG 27 SEPT. GROTE KERK: 12.30 uur tot ca. 13.30 uur - MIDDAGGEBED 
WOENSDAG 28 SEPT. DE HORST: 10.00 uur tot ca. 11.00 uur - Voorganger: DS. JANOS SCHELLEVIS 
DONDERDAG 29 SEPT. VREDESKERK: 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJKE  
EN BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD:  Fam. Van der Moere-de Waal, Troelstralaan
WEST/CENTRUM: Mw. J.M.E.Oranje, Voorstad
OOST:  Mw. A. P. Buijze-van de Kreeke, Randhof, Binnenpoort
ZUID: Fam.v Wel-Donner, Beukenstraat

OVERLEDEN:
Op donderdag 15 september overleed in de leeftijd van 89 jaar, Laurus Machiel Bal. Louw woonde met zijn vrouw 
Marie in Sint Maarten in de Groe. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden op woensdag  
21 september in crematorium Het Zeeuwse Land. Bidden wij voor Marie, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

PASTORALIA:
Mw. Joke de Witte-de Haan, Chopinlaan, verblijft na een operatie in het ADRZ tijdelijk in het zorghotel in Vlissingen. 
Rinus de Jonge, Beethovenlaan, is gevallen en is inmiddels aan zijn gebroken heup geopereerd.

Het Jeugdwerk gaat weer van start dit jaar! We 
starten met een gezellige BBQ, met Pannakooi en 
Tumblingbaan. Ook zijn er genoeg marshmallows om 
te roosteren.  

Dit alles doen op het plein (en binnen) van Ostrea 
Fruitlaan, o.l.v. Wybrand Boonstra. Op vrijdag 30 
september van 17-19 uur.  

Aanmelden kan tot/met maandag 26 september bij 
tina_k@live.nl 

We hopen jullie daar te zien! Wybrand, Tina, Janos 

 

 

 

 

 

HEEFT U ZE AL? ...COLLECTEBONNEN!
Collectebonnen zijn elke donderdagochtend in de Vredeskerk verkrijgbaar. 
Voor meer informatie zie het kerkblad “Op Weg” of kijk op de site: 
https://www.protestantsgoes.nl/informatie/financieel/geven <<< klik om naar 
de site te gaan.

mailto:akram%40zeelandnet.nl?subject=Gevraagd%3A%20gastlocaties%20voor%20Groothuisbezoek
http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/334 
http://www.protestantsgoes.nl
http://www.protestantsgoes.nl
http://www.protestantsgoes.nl
http://www.protestantsgoes.nl


Ds. W. H. van der Vegtplein 2
25 september 2022 - 10:00 uur  
Ds. Janos Schellevis

Startzondag 
2de zondag van de herfst

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

INLEIDEND
Welkomstwoord door de Ouderling  
van Dienst Harry van Waveren

Stilte

Lied 190a: OPENINGSVERS
c: Heer open mijn lippen.
A: Mijn mond zal zingen van uw eer.
c: God, kom mij te hulp.
A: Heer, haast U mij te helpen.
   
Lied 190a: LOFPRIJZING (allen)
A: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
 zoals het was in het begin en nu en altijd
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
 Halleluja.

Lied Psalm 149 (Allen: 1, 3 en 5 | cantorij: 2 en 4) 

LEZEND EN UITLEGGEND
Introductie op het thema ‘Aan tafel!'  
door Harry van Waveren

SCHRIFTLEZING OUDE TESTAMENT: 
Jesaja 25: 6 – 9 (BiGT) 
SCHRIFTLEZING  NIEUWE TESTAMENT: 
1 Korintiërs 11: 20 t/m 27 (BiGT) 

Moment van inkeer en verstilling
Lied 158b (LOFZANG VAN ZACHARIAS)
Herdenken overledenen(n) 

GEBEDEN

Voorbeden, Onze Vader

Lied 190a: ZEGENBEDE 

- - - TAFELGESPREKKEN - - -

AVONDMAALSVIERING
DIENST VAN DE TAFEL
Inleidende digitale muziek: Sela: Aan uw tafel 
 
Inleiding 
Lied: 388: 1, 2, 3, 4, 5 ‘Voor ieder van ons een plaats…’ 
 
Nodiging
Tafelgebed
 
Lied 405: 1 ‘Heilig, heilig, heilig! Heer God almachtig’
 
Herinnering laatste Avondmaal
Lied 653: 2, 5 ‘Gij zijt het brood / Gij zijt de wijnstok’
 
Herinnering laatste Avondmaal (slot)
Vredesgroet (elkaar toeknikken en de woorden:  
‘vrede’ of ‘sjaloom’)
 
Instellingswoorden

Delen van brood onder digitale muziek  
Opw.801  ‘Smaak van redding’ 1 en 2 + Refrein

Delen van wijn onder digitale muziek:  
Opw. 801 - ‘Smaak van redding’ 3 + Refrein  

Dankgebed 

Teken van Hoop 
Collecteaankondiging:  
1.  Diaconie:  
 KIA/PAX Vrouwen als Vredestichters 
2.  Kerk 
Slotlied: 718: 1 t/m 4 
‘God die leven hebt gegeven.’
Zegen van God 
(gezongen ‘Amen’ NLB 431B door gemeente)
Orgelspel: ‘Wo soll ich fliehen hin’ 
Johann Gottfried Walther

Link naar het lied

Link naar het lied

Link naar het lied

http://www.kerkdienstgemist.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl
http://www.tekenvanhoop.nl


Liederen
STARTZONDAG 25 SEPTEMBER

Vredeskerk
Lied: 190a: OPENINGSVERS

Lied: 190a: LOFPRIJZING



Liederen
STARTZONDAG 25 SEPTEMBER

Vredeskerk
Lied: 190a: ZEGENBEDE I

Lied: 190a: ZEGENBEDE II

https://youtu.be/bqQHpCV6RZ0
https://youtu.be/zn0_p1ZR3hg
https://youtu.be/U_ZYXPKYGVI
https://youtu.be/eC-2DMgAM5Q

