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22dede Advent - Aangepaste dienst Advent - Aangepaste dienst

Voorbeden kunt u doorgeven  
via deze link, klik hier!

Voorganger:
Ds. Janos Schellevis

Ouderling van Dienst:
Willemien Homburg
Diakenen van Dienst:
Klaas van der Woude  

KinderNevenDienst:
Sija van Baalen

Crèche:
Jacorine Meerman

lector:
Betsy den Dekker

Collectant(en):
Kees Wagenaar
Collectedoelen:

1. Diaconie: Banen 
voor gevluchte

 jongeren Libanon
2. Kerk: Pastoraat

Organist:
Marjanne Deij

Koster:
John Dieleman

Techniek geluid:
Jan Kwekkeboom
Techniek beamer:

Arne Tissing

Over deze dienst:

In deze aangepaste dienst hebben we gasten in ons midden van andere kerken die om de beurt ook zo’n dienst houden. 
Geen reden dus om thuis te blijven, maar juist om -mét hen- deze dienst op hun eenvoudige manier mee te maken.  

Het gaat over Zacharias die een zoon gaat krijgen met zijn vrouw Elizabeth. Vol verwachting gaan we de 2e advent beleven!

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

KERSTVIERING VOOR SENIOREN 21 DECEMBER
Woensdagmiddag/avond 21 december organiseert de diaconie een kerstviering met maaltijd voor senioren in onze 
gemeente. De bijeenkomst is in de Vredeskerk. We hebben er voor gekozen om allereerst ruimte te maken voor 
mensen voor wie deze Kerstviering een van de weinige momenten met kerst is om zich op te verheugen. We 
kijken speciaal naar alleenstaande en zelfstandig wonende ouderen.

Voelt u zich aangesproken? Of kent u kerkleden voor wie de Kerstviering zo’n betekenis kan hebben?
In de komende maand zullen wij mensen persoonlijk uitnodigen, maar ook uw eigen reactie is zeer welkom!  
Mail of bel met pastor Bart van Noord, bartvannoord@gmail.com ; 06 422 96 515. de diaconie

21 DECEMBER KERSTVIERING: WIE WIL HELPEN MET OPHALEN EN THUISBRENGEN?
Voor de kerstviering voor senioren zijn chauffeurs nodig die kunnen helpen met het ophalen en/of  
thuisbrengen van de deelnemers. De tijdstippen waarvoor vervoer nodig is, zijn globaal:  
tussen 15.00/16.00 uur en tussen 19.15/20.00 uur. Als je voor beide tijdstippen of voor een van beide  tijden 
mogelijkheid hebt om te rijden, wil je dat dan doorgeven aan diaken Toob Meerman tpmeerman@zeelandnet.nl?
Hartelijk dank alvast!

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
mailto:kapmeeuw%40hotmail.com%20%20?subject=Intresse%3A%20Aangepaste%20Dienst%204%20december
mailto:bartvannoord%40gmail.com%20?subject=Kerstviering%20Senioren
mailto:%20tpmeerman%40zeelandnet.nl?subject=hulp%20bij%20kerstviering%2021%20december
https://youtu.be/U_ZYXPKYGVI
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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:
Nelleke van der Linden
Muzikale begeleiding door:
Janny Dieleman

Hartelijk welkom.

ZONDAG 4 DECEMBER 17.00 UUR  ZONDAG 4 DECEMBER 17.00 UUR  
KOORVESPER GROTE OF MARIA MAGDALENAKERK.KOORVESPER GROTE OF MARIA MAGDALENAKERK.
M.m.v. Maria Magdalenacantorij o.l.v. M.m.v. Maria Magdalenacantorij o.l.v. Rutger Mauritz.Rutger Mauritz. Organist:  Organist: Erik Zwiep.Erik Zwiep. Welkom! Welkom!
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DE ENERGIECOMPENSATIE: ‘SOLIDAIR VOOR ENERGIEARMOEDE’.
In de gemeentebrief van vorige week hebben we al aangekondigd dat we als diaconie en als gezamenlijke  
diaconieën ons in willen spannen om mensen die financieel lijden onder de ontstellend hoge energieprijzen een 
beetje tegemoet te komen.

De eerste actie die elk van ons kan ondernemen is rond te kijken wie er in de buurt (kerkelijk, maar ook  
daarbuiten) gebukt gaat onder financiële zorgen. Ieder van ons kan deze mensen erop wijzen dat ze recht  
hebben op een energietoeslag van € 1300, = wanneer het inkomen lager is dan ongeveer 130% van het sociale 
minimum. U kunt dat eventueel ook melden bij diaconie, zodat die actie kan ondernemen. 

Daarnaast heeft ieder van ons die een aansluiting op het energienet heeft, recht op twee uitkeringen  
van € 190, = die door het energiebedrijf worden overgemaakt in de maanden november en december 2022.  
Er zijn mensen die deze compensatie niet echt nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze nog een langer lopend 
energiecontract met nog oude (lagere) prijzen, of omdat hun financiële positie zodanig is dat ze ook zonder 
compensatie goed rond kunnen komen. 

Deze groep van mensen willen we aansporen om uit solidariteit met de ‘arme kant van Goes’ de compensatie of 
een deel daarvan, over te maken naar de diaconie, onder vermelding van ‘energiecompensatie’. De diaconieën 
werken momenteel aan een opzet om het te ontvangen geld zo efficiënt mogelijk te verdelen, in overleg met de 
gemeente en mogelijk ook met de Voedselbank of met de SchuldHulpverlening. Wij hopen daar snel meer over 
te kunnen vertellen. Het wordt zeker een mooi voorbeeld van solidariteit binnen onze eigen gemeente en onze 
Goese gemeenschap! Binnen onze diaconale administratie hebben we inmiddels een fonds geopend onder de 
naam ‘Solidair Voor Energiearmoede’.

En we hopen dat we dan al een mooi bedrag hebben mogen ontvangen op de bankrekening van de Diaconie 
Protestantse Gemeente Goes, rekeningnummer NL07 RABO 0321 3284 34 en onder vermelding:  
‘Gift Energietoeslag’. Voor inlichtingen: Klaas van der Woude 06 10406588

VREDESPODIUM: KUN JE NOG DROMEN? 
Dinsdagmiddag 6 december ben je tussen 14.00 en 16.00 uur van harte welkom bij het Vredespodium voor 
inloop, ontmoeting en themagesprek. We zijn in de weken van Advent. 
Het woord komt van het Latijnse ‘Adventus’, dat ‘komst’ betekent. We leven toe naar de komst, de geboorte van 
Jezus. Het is een tijd van wachten en verwachten, maar het zijn ook weken om te dromen. In de bijbelverhalen 
die deze weken klinken gaat het over oude bijbelse dromen en wat met het kind in de kribbe werkelijkheid zal 
worden. Kunnen wij eigenlijk nog dromen? Weet je welkom! Het gesprek wordt geleid door pastor Bart van 
Noord. Aanmelden hoeft niet, maar is wel handig: bartvannoord@gmail.com of 06 422 96 515.

mailto:gemeentebrief%40esid.nl%20?subject=bericht%20voor%20de%20Gemeentebrief%20voor%20a.s.%20Zondag
mailto:gemeentebrief%40esid.nl%20?subject=bericht%20voor%20de%20Gemeentebrief%20voor%20a.s.%20Zondag
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AKOESTISCH LAB - KERSTCONCERT
ZATERDAG 3 DECEMBER 2022.

Wij willen graag uw aandacht vragen voor het 
laatste concert in de reeks van het Akoestisch 
Laboratorium van dit jaar 2022 in de  
Grote of Maria Magdalenakerk.

We sluiten dit jaar af met een passend en  
feestelijk kerstconcert verzorgd door de  
studenten van het Koninklijk Conservatorium 
Den Haag onder leiding van zeer getalenteerde 
dirigent Rodrigo Lluch. Ook het repertoire zelf is 
gekozen voor de ruimtelijke akoestiek van de 
Grote Kerk met daarin plek voor schitterende 
meerkorige werken van onder andere  
Schütz en Praetorius

We hopen u te verwelkomen 
op zaterdag 3 december om 16.00 uur

KLIK HIER VOOR TICKETS!

'Es ist ein Ros entsprungen''Es ist ein Ros entsprungen'

Abendmusiken - van 'Mirabile mysterium' Abendmusiken - van 'Mirabile mysterium' 
tot 'Es ist ein Ros entsprungen'tot 'Es ist ein Ros entsprungen'

GEEF VLUCHTELINGENKINDEREN EEN STEM!!Met kerst collecteren we voor vluchtelingenkinde-
ren in Griekenland. Dat is belangrijk om hun dagelijks leven iets te verlichten. Maar dat is niet genoeg. We vragen 
u om meer te doen om de onmenselijke situatie van vluchtelingen en hun kinderen in Griekenland te verbeteren. 
We kunnen niet langer wegkijken. Kaart dit onrecht aan bij de politiek. Schrijf een kaart aan Tweede Kamerleden 
en lever die in op 4 en 11 december in de Vredeskerk, KIA zorgt voor porto en verzending, lees in Op Weg hoe! 
We doen dit met kerken in heel Nederland. Samen zijn we de kerk in actie!!

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.

tijd voor  

wat liedjes??..  

klik maar...

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 

OPROEP VAN DE LEIDING VAN DE NEVENDIENST. AAN ALLE GEMEENTE LEDEN Wij willen vragen 
of jullie denne takken coniferen takken hulsttakken en andere takken die in Kerstbakjes passen in de tuin hebben en 
iets kunnen missen en die dan willen brengen naar de vredeskerk we zijn Kerstbakjes met de kinderen aan het maken 
en maken er ook nog voor 26 gemeenteleden dus we hebben best wat nodig ook nog decoratie materiaal als jullie dat 
hebben en niet gebruiken zouden we die graag krijgen we zouden er heel blij mee zijn je kan ze inleveren op zondag 
4 en zondag 11 december in de vredeskerk in de nevendienst ruimte Groetjes van de leiding van de nevendienst.

https://youtu.be/J72qbOPUYY0
mailto:gemeentebrief%40esid.nl%20?subject=bericht%20voor%20de%20Gemeentebrief%20voor%20a.s.%20Zondag
mailto:gemeentebrief%40esid.nl%20?subject=bericht%20voor%20de%20Gemeentebrief%20voor%20a.s.%20Zondag
https://stichtinggrotekerkgoes.stager.nl/web/tickets/111214071
https://heiligeherrieadventskalender.nl/
http://www.protestantsgoes.nl
mailto:roelofs%40delta.nl%20?subject=
https://youtu.be/MxICbGMXjW0
https://youtu.be/ZgeSpEoWYKE
https://youtu.be/7YuCPd7zHvw
https://www.protestantsgoes.nl/informatie/financieel/geven
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HEILIGE HERRIE  
ADVENTSKALENDER

Vanaf 1 december verschijnt  
deze digitale kalender.  

Met dagelijks een moderne  
overdenking die verbonden is met 
een popnummer. Ga naar de site: 

www.heiligeherrieadventskalender.nl

en geef je op en bevestig je  
opgave in de mail.  

Dan krijg je elke dag een nieuw 
popnummer met overdenking.
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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

KORTE UITLEG BIJ DE SYMBOLISCHE BLOEMSCHIKKINGEN IN DE ADVENTSPERIODE:
Dit jaar gebruiken we de aangeleverde teksten uit Jesaja.‘Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een 
scheut van zijn wortels komt tot bloei’ De boomstronk vormt de basis  waar vanuit de wortels een nieuwe loot 
tot bloei komt. Iedere  week plaatsen we  daarbij passende symbolen. 
1STE ADVENT: JESAJA 2: 1-5 DE BELOFTE
‘Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan’
Naast de stronk grote stenen ter verbeelding van rotsvast en takken met knoppen als beeld van belofte.
2DE ADVENT: JESAJA 11:1-10 EEN NIEUWE TELG
‘Uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei ‘
Bij de  stronk takken met bloemknoppen.
3DE ADVENT: JESAJA 35:1-10 NIEUWE GROEI EN BLOEI
‘de wildernis zal jubelen en juichen’
Bij de stronk een schaal met water en tot bloei getrokken bloesemtakken.
4DE ADVENT: JESAJA 7:10-14 VRUCHTDRAGEN: IMMANUËL – GOD MET ONS.
‘De jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren’
Bij  stronk takken met bessen of vruchten. De vrucht staat symbool voor nieuw leven.

COLLECTEAANKONDIGING 
De eerste collecte is op de tweede Advent wordt bestemd voor Kerk in 
Actie. We kijken naar Libanon, Jordanië en Irak, waar veel vluchtelingen 
uit Syrië zich tijdelijk hebben gevestigd. De vluchtelingenproblematiek is 
daar door de enorme aantallen nog veel ingrijpender dan in Nederland. 

De vluchtelingen leven in extreme armoede. Ze hebben meestal  
geen werk kunnen vinden. Kerk in Aktie steunt in deze  
landenorganisaties die opleidingen geven aan deze vluchtelingen en 
aan lokale arme gezinnen. Banen voor gevluchte jongeren is daarom 
het doel va de eerste collecte deze zondag. Van harte aanbevolen!

Donaties voor de  
DIACONALE COLLECTE: 

IBAN: NL07 RABO 0321 3284 34
t.n.v.: Diaconie Prot. gemeente Goes 

vermeld daarbij de datum van desbetreffende zondag.

mailto:gemeentebrief%40esid.nl%20?subject=bericht%20voor%20de%20Gemeentebrief%20voor%20a.s.%20Zondag
https://heiligeherrieadventskalender.nl/
mailto:gemeentebrief%40esid.nl%20?subject=bericht%20voor%20de%20Gemeentebrief%20voor%20a.s.%20Zondag
https://heiligeherrieadventskalender.nl/
http://www.protestantsgoes.nl
https://www.protestantsgoes.nl/organisatie/vacatures/inval-kosters 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/noodhulp-oekraine/
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AGENDA: 
DINSDAG 6 DEC. GROTE KERK - 12.30 uur tot ca. 13.00 uur - MIDDAGGEBED 
DONDERDAG 8 DEC. VREDESKERK - 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJKE  
EN BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD:  Mw. A.M. de Boer-Claus, Ketelkade
WEST/CENTRUM: Mw. A.N. Pleijte, Hollandiaplein 
OOST:  Mw. F.E. de Neef-Eversdijk, Wolfshoek
ZUID: Mw. Burger -Noordhoek  Beukenstraat

PASTORALIA:
Dhr. Van der Gilst, Oostwal, verblijft na een ingrijpende operatie nog steeds in het ADRZ.
Dick Knetemann, Debussylaan is in de laatste fase van zijn leven en wordt met liefde omringt.
Carla Straaijer, Carterlaan, is met succes geopereerd aan haar rug en is nu in Ter Weel Krabbendijke, evenals Jacob.

 
STEMMEN VOOR TOP 2000 DIENST 12 FEB. 2023.THEMA:‘ZIN IN ♫♫ MUZIEK?! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals jullie zien gaan we begin volgend 
jaar hier in de kerk een Top 2000 dienst 
houden! Dat is een dienst waarbij onze 
eigen Open Kerk Band nummers uit de 
Top 2000 speelt. Songs met een 
pakkend verhaal, zingeving, geloof, iets 
wat ons inspireert.  
Daar maken we samen een bijzondere 
dienst van waarin de songs gespeeld 
worden en daarbij een toelichting komt 
waarom er voor elk nummer gekozen 
is. We kunnen zo’n 10 songs kwijt en 
we gaan samen stemmen welke songs 
het meest gekozen worden. De band 
heeft een voorselectie gemaakt van wat 
ze kunnen spelen waar we uit kunnen 
kiezen. Die Top 40 + 1 selectie ligt de 
komende 3 weken in de kerk waarbij je 
kunt stemmen op jouw eigen Top 5. 
Ook kun je een song aangeven, 
desnoods van buiten de Top 2000, waar 
je zélf een inspirerend verhaal bij wilt 
vertellen. Stemmen kan ook via de QR-
code hiernaast, die binnenkort actief is. 
Graag maximaal 1 x p.p. stemmen! 
 
 

mailto:gemeentebrief%40esid.nl%20?subject=bericht%20voor%20de%20Gemeentebrief%20voor%20a.s.%20Zondag
http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/334 
http://www.protestantsgoes.nl
http://www.protestantsgoes.nl
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4 december 2022 - 10:00 uur 
Ds. Janos Schellevis 

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

2e zondag van Advent 

Orgelspel: Lied 444 Nu daagt het in het Oosten

INLEIDEND
Aansteken 2e adventskaars + tekst lezen door kind 

Welkom + afkondigingen door de Ouderling  
van Dienst Willemien Homburg

 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 ELB 218: 1, 2, 3  
‘Samen in de naam van Jezus’  

Groet V:  God zal ook vandaag bij ons zijn. 
  A: MET ZIJN GEEST

Inleiding
Lied: GOZ 76: 1, 2, 4 
‘Mensenkind waar kom je vandaan?'
1. Mensenkind, waar kom jij vandaan -
 amper geboren, nog geen naam,
 totdat twee mensen, een man en een vrouw
 zeggen: Wat houden wij veel van jou;
 ... is je naam.

2. Mensenkind, kijk de mensen nou
 zij willen niet meer zonder jou,
 worden je vrienden, en geven een hand,
 nemen je mee naar mensenland:
 ... is je naam. 

4. Iedereen is zo'n mensenkind,
 vragend totdat hij wordt bemind,
 gaande en staande in weer en in wind
 totdat een ander het antwoord vindt:
 Menslief is je naam.

KyrieGebed
Filmpje Kyrielied: Opw. 599: ‘Kom tot de Vader’

 We gaan zitten

LEZEND EN UITLEGGEND
Aansteken van de Bijbelkaarsen

GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST

Kindermoment: Presentatie – Projectlied > KND 

SCHRIFTLEZING 2DE TESTAMENT: 
Lucas 1: 57 t/m 67 - Lector

Lied  158a: 1, 3 ’God zij geloofd uit alle macht’ 

Preek

Orgelspel 
Lied: 433; 1, 2, 4 ‘Kom tot ons de wereld wacht’

ANTWOORDEND
Herdenking overledenen – STILTE
 
Collecte aankondiging: 
1.  Diaconie: Banen voor gevluchte  
 jongeren Libanon
2.  Kerk: Pastoraat

Gebeden,  eindigend met gezongen ‘Onze Vader’  
van Eppie Dam ‘Onze Vader in de hemel’ 

UITLEIDEND
Teken van Hoop 
Terugkoppeling met kinderen

We gaan staan

Slotlied 416: 1, 2, 3, 4 
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

Zegen  + gezongen  
‘Amen’ Lied: 431b                                                    

Orgelspel: Sonate, 
F. Mendelsohn

Link naar het lied

Link naar het lied

https://kerkdienstgemist.nl/stations/334-Protestantse-Gemeente-Goes
http://www.tekenvanhoop.nl


Liederen Vredeskerk
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4 december 2022 
Ds. Janos Schellevis

Tekst: Eppie Dam 
Muziek: Hindrik van der meer

ONZE VADER, BRON EN LICHT 
1. Onze Vader, bron en licht,
 laat uw naam ons heilig blijven,
 hier benard, door ons ontwricht
 die uw woorden onderschrijven.

3 Reik ons brood voor alledag
 en vergeef wat wij misdeden,
 zoals onze hand vergaf
 wie tekortdeed in ’t verleden.

5. Onze Vader, want Gij zijt
 meer dan alle aardse namen,
 groot in kracht en heerlijkheid,
 tot in alle tijden. Amen.

2. En nog bidden wij met smart,
 laat uw rijk op aarde komen;
 bind uw wil ons op het hart 
 en wij ademen volkomen.

4. Hoed ons voor de diepe nacht,
 leid ons niet op blinde paden;
 red ons, zijn wij in zijn macht,
 uit de handen van het kwade.
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