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OVER DEZE DIENST... 

Mijn vorige dienst 3 weken geleden ging over het beeld wat het begin van Hebreeën wordt  
opgeroepen dat de gelovigen van nu in het stadion van het leven een levens-loop doen, omringd 

door alle geloofsgetuigen die dezelfde loop voor hen gelopen hebben en hen aanmoedigen  
tijdens hun 'levensrondjes' die ze lopen. Nu gaat het in het 2e gedeelte van hetzelfde hoofdstuk 

over hun (en dus ook onze) aankomst aan het einde van hun (en onze) levensloop. Hoe zal dat zijn 
als zij (en dus wij) voor de hemelse Sionsberg staan om God te ontmoeten en bij hem te komen? 

Voorbeden kunt u doorgeven  
via deze link, klik hier!

Voorganger:
Ds. Janos Schellevis
Ouderling van Dienst:
Jaap Bouman
Diakenen van Dienst:
Jeannet Wondergem,  
Klaas van der Woude,  
Toob Meerman
Lector:
Betsy den Dekker
Kinderdienst:
Ellemijn van Waveren
Collectant(en):
Nico Geschiere
Collectedoelen:
1: Diaconie: Kerk in Actie   
Gehandicapt in Myanmar
2: Kerk
Organist(en):
Arno van Wijk & 
Marjanne Deij
Koster:
Carla Straayer
Techniek geluid:
Irene Oosterveld
Techniek beamer:
Elsa Adema

OPEN KERK 11 SEPTEMBER  
Op zondag 11 september starten we het nieuwe Open Kerk seizoen met een vrolijke zangdienst.  

Leef met volle teugen! Ben je er ook weer bij? Om 19.00u in de Vredeskerk.

BETREFT: MIDDAGGEBED 
VANAF 6 SEPTEMBER GAAN DE MIDDAGGEBEDEN IN DE GROTE OF MARIA MAGDALENAKERK WEER VAN VANAF 6 SEPTEMBER GAAN DE MIDDAGGEBEDEN IN DE GROTE OF MARIA MAGDALENAKERK WEER VAN 
START.START. ZELFDE TIJD, ZELFDE PLAATS. ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN WERKGROEP DE GETIJDEN. ZELFDE TIJD, ZELFDE PLAATS. ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN WERKGROEP DE GETIJDEN.

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://youtu.be/bqQHpCV6RZ0
https://youtu.be/zn0_p1ZR3hg
https://youtu.be/U_ZYXPKYGVI
https://youtu.be/eC-2DMgAM5Q


Mededelingen 4 september 2022

HET JEUGDPROJECTKOOR  
GOES IS EEN KOOR VOOR  
KINDEREN/JONGEREN VAN 
7 TOT +/- 18 JAAR.

Op zat. 5 nov. 2022 werkt het koor 
mee aan de “Night of Remembrance”  
in de Grote of Maria Magdalenakerk in 
Goes. Op deze avond wordt iedereen 
die dat wil de gelegenheid gegeven  
om een kaarsje aan te steken voor een  
dierbare overledene, om te luisteren  
naar muziek en om te genieten van de 
prachtig -met alleen kaarsen- verlichte 
kerk. Het Jeugdprojectkoor kan aan 
deze avond een mooie en zinvolle  
bijdrage leveren.
 
Lijkt het je fijn om mee te zingen? 
Meld je dan aan met een mailtje  
naar janny.goes@planet.nl 
De repetities zijn op woensdagmiddag 
van 17.30  - 18.30 uur in de consistorie 
van de Grote of Maria Magdalenakerk. 
EERSTE REPETITIE IS OP WOENSDAG 
7 SEPTEMBER AANSTAANDE.

DEELNAME IS GRATIS.

Ik hoop van jullie te horen!
Janny Dieleman, koorleidster.

EERSTE COLLECTE: 
DIACONIE: KERK IN ACTIE 
GEHANDICAPT IN MYANMAR
Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene 
gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot 
de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra 
(medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen 
niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met 
een handicap ook bij het vinden van werk. 
Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen 
voorlichting en training over hoe zij mensen met een 
beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen 
diaconaal kunnen ondersteunen.

Mensen met een  
beperking horen erbij 

mailto:janny.goes%40planet.nl%20?subject=Kinderkoor
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2022-werelddiaconaat-myanmar/
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11 SEPTEMBER 2022, HET TWEEDE CONCERT IN DE SERIE  
‘AKOESTISCH LABORATORIUM GROTE KERK | GOES’

In het weekend van Open Monumentendag klinken in Goes letterlijk ‘monumentale’ koorwerken. Ook de stad Goes kende een  
bloeiende muziekpraktijk in de Grote of Maria Magdalenakerk vanaf de middeleeuwen. Dagelijks gaven een vaste groep zangers  
muzikaal gestalte aan de vele gezongen missen en het officie (getijdengebed). Die groep is herboren ;-) Dit vocaal ensemble heeft  
een hele kenmerkende stijl van polyfonie zingen en ze hebben wereldwijd al op vele festivals opgetreden. Meer weten? klik op de 
volgende link: Stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes Tickets (stager.nl)

Mede namens de stichting Grote of Maria Magdalenakerk Goes bevelen wij dit concert van harte bij u aan!

Muziek uit de koorboeken van de Grote of Maria Magdalenakerk Goes

JUBILEA ORGANISTEN
Afgelopen zondag is namens het College van Kerkrentmeesters en de kerkenraad in de dienst aandacht besteed aan de jubilea van 
onze organisten. Niet iedereen zal dit hebben gezien en daarom willen we ook in onze nieuwsbrief hier aandacht aan besteden:

Recent zijn wij er op geattendeerd dat in de kerkelijke regelingen die er zijn voor organisten een aanstelling van 12,5 jaar een  
bijzonder moment is. We hebben voor onze musici daarop vlot e.e.a. op een rijtje gezet en willen hen daarom  – los van de for-
mele afdoening – in het zonnetje zetten en een bloemetje aanbieden.

Arno van Wijk is op 27 augustus 2009 aangesteld als organist in dienst van de Protestantse gemeente voor de Grote Kerk met 
het geweldige Marcussenorgel. Hij is  opvolger van Kees van Eersel en het waren dus grote schoenen, waarin hij zijn weg moest 
vinden. Hij is er in geslaagd om met zijn spel zijn voorganger te doen vergeten. Hij weet dit orgel buitengewoon sprankelend te 
bespelen en er alles uit halen wat er aan mogelijkheden in zit. Het is elke keer een genot om naar zijn spel te luisteren en hij blijft 
bezig om zichzelf te ontwikkelen en zo ook weer andere mogelijkheden van het orgel te benutten.

Niet altijd is alles zo gelopen als hij had gehoopt en verwacht. De besluitvorming in 2013 om naar één preekplaats te gaan en in de 
Grote Kerk bijna alleen in de zomer te kerken vond en vindt hij maar niets. Spelen in de Vredeskerk in de coronatijd gaf hem weinig 
spelvreugde. Des te groter is onze waardering voor zijn loyaliteit en inzet voor de orgelmuziek in onze gemeente. Arno heel  
hartelijk bedankt en we hopen er nog lang van te mogen genieten. Overigens: Arno heeft een eigen website,www.arnovanwijk.nl 
en via deze website kunt u ook prachtige CD’s bestellen van zijn orgelspel, die zijn opgenomen in de Grote Kerk.  

Niet alleen Arno is al meer dan 12,5 jaar in dienst. Dit geldt ook voor Marjanne Deij. Zij is aangesteld per 1 februari 2010 als organist 
in De Hoogte. En met stip wordt zij genoemd als organist, die zo uitstekend de gemeentezang kan begeleiden. Marjanne kan veel 
meer, want zij speelt ook vierhandig met Arno op het Marcussenorgel in de Grote Kerk. Het is geweldig om te zien hoe zij zich als 
organist heeft ontwikkeld en gedurende alle ontwikkelingen in onze gemeente steeds verder ook als mens is gegroeid. Marjanne 
ontzettend bedankt en hou je eigen sterke punten vast. 

Als Arno van Wijk en Marjanne Deij 12,5 jaar in dienst zijn, dan is Erik Zwiep dat zeker. En dat klopt Erik is benoemd tot organist  
per 1 januari 2005. Dat is dus al meer dan 17,5 jaar. Hij zit van oorsprong het meeste achter het orgel in de Vredeskerk, voorheen 
de Oosterkerk, maar eigenlijk voelt hij zich op heel veel plaatsen thuis. Hij is een muzikale veel-kunner en hij heeft ook kennis  
hierover, die zeer behulpzaam was en is in het proces van liturgievernieuwing. Mede dankzij hem staat de gemeentezang op een 
hoog niveau in onze kerkelijke gemeente. Hij is een stuwende kracht hierachter. Meestal horen we van hem klassiek repertoire, 
terwijl wij weten dat hij ook met b.v. meer jazzy achtige stukken uitstekend uit de voeten kan. Dat mag gerust meer worden  
gespeeld. Erik, dank voor zoveel mooie muziek, waarmee je ons muzikaal omarmt.

Harry van Waveren

https://stichtinggrotekerkgoes.stager.nl/Akoestisch%20Laboratorium%20Grote%20Kerk%20Goes/tickets
http://www.arnovanwijk.nl


OVERLEDEN: 
Op dinsdag 30 augustus overleed Jan Jacob Meerman. Jaap is 88 jaar geworden en werd de laatste weken  
verzorgd in het Clarahofje. Jaap heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap. Er zal mede daarom 
geen herdenkingsplechtigheid plaatsvinden.
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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. 

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131. 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 8 SEPTEMBER 2022, 20.00 UUR.

AGENDA: 
DINSDAG 6 SEPT. GROTE KERK: 12.30 uur tot ca. 13.30 uur - MIDDAGGEBED 
DONDERDAG 8 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:  Mw. P.Filius-Schrier, De Stelle
WEST/CENTRUM: Het Clarahofje, ‘s-Heer Hendrikskinderendijk
OOST:  Mw. Oerlemans, Randhof 
ZUID: Mevr Zweedijk-Potter  Berkenstraat

PASTORALIA: 
Mw. Janny Verburg, Martinus Nijhofflaan, is na een uitgelopen revalidatietraject eindelijk weer thuis!

http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/334 
https://www.protestantsgoes.nl/
https://www.protestantsgoes.nl/


Singelstraat 21, Goes

4 september 2022 - 10:00 uur  
Ds. Janos Schellevis

Maaltijd van de Heer 
 

Grote of Maria  
Magdalenakerk

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

Orgelspel uit Symphonie nr.2:Praeludium circulare 
Charles-Marie Widor (1844-1937)  
 
INLEIDEND  
Welkom 
Woord van welkom + afkondigingen door 
Ouderling van Dienst Jaap Bouman

 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 84: 1, 3, 4  
‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer’

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

Inleiding
  
LEZEND EN UITLEGGEND
Aansteken van de Bijbelkaarsen.

GEBED OM LICHT

Kindermoment: Presentatie + Gesprekje   
Lied 285: 1, 2  > KND

Schriftlezing 1ste Testament: 
Deuteronomium 4: 22 t/m 27 (NBV 2004) - Lector
Schriftlezing 2de Testament:
Hebreeën 12: 22 t/m 29 (NBV 2004) - Voorganger

Lied: 287: 1, 2, 4  ‘Rond het licht dat leven doet’  
Preek   
Voorspel -mediterend- bij NLB 801  
Lied: 801: 1, 2, 5, 7   
‘Door de nacht van strijd en zorgen’.
(Kinderen komen onder dit lied terug)

ANTWOORDEND
Herdenking overledene(n) STILTE
Terugkoppeling met kinderen

Collecte aankondiging: 
1.  Diaconie: Kerk in Actie -  
 Gehandicapt in Myanmar
2.  Kerk

DIENST VAN DE TAFEL 
Inleiding
Lied 385: 1, 2, 3, 4  
‘De tafel van samen, de tafel is gedekt’  

Nodiging
 
Tafelgebed
 
Lied 405: 1 ‘Heilig, heilig…‘

Want in de nacht, dat Hij, Jezus, zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen. 
Hij zegende het, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
Neemt en eet hiervan, jullie allemaal/ want dit is mijn  
lichaam dat voor jullie gegeven wordt.
 
Ook nam Hij, Jezus de beker, zegende deze ook
en gaf hem aan zijn leerlingen, met de woorden:  
Neemt deze beker en drinkt hier allemaal daaruit want deze 
beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor jullie en 
voor iedereen vergoten wordt/ om de zonden te vergeven 
blijft dit doen om je mij te herinneren.

Lied 653: 2, 5 ‘Gij zijt het brood / Gij zijt de wijnstok‘  Vredesgroet
Here Jezus Christus, U hebt aan uw volgelingen gezegd: 
‘Vrede laat ik u, Mijn vrede geef Ik u’.
Maak uw belofte waar, geef vrede in uw naam,
maak ons één, U die leeft in eeuwigheid. Amen.
We groeten elkaar met de vredesgroet: (met elkaar  
toeknikken en de woorden: ‘VREDE’ of ‘SJALOOM’)
 
Instellingswoorden
-Laten wij dan nu samen de maaltijd van God vieren
‘Het brood dat wij breken, het lichaam van Christus, het 
brood uit de hemel’ ‘De beker met wijn, het bloed van  
Christus, de wijn van het koninkrijk.’
-‘Komt nu allen want de maaltijd van de Heer staat klaar.

Delen van brood en wijn onder orgelspel:  
Thema met twee variaties (voor twee organisten en vier 
handen) Margreeth Chr. de Jong (1961) m.m.v. organiste 
Marjanne Deij

Dankgebed eindigend met  
gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 

UITLEIDEND
Teken van Hoop 

We gaan staan

Slotlied: 737: 1, 2, 15, 17, 18, 19*, 20*, 21  
‘Jerusalem mijn vaderstad’
 
Zegen van God Allen: Lied 431b ‘Amen’ 

Orgelspel: Carillon de Westminster  
Louis Vierne (1870-1937)

beste allen,  
Ik heb een foutje gemaakt 
op de gemeentebrief staat  
er een verkeerde datum. 
Mijn excuses, D. Elema

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

