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Thema: Thema: Welkom op de reis van advent… Welkom op de reis van advent… 
welkom in de familie! welkom in de familie! 

4e Adventzondag4e Adventzondag

Voorbeden kunt u doorgeven  
via deze link, klik hier!

Voorganger:
Theo van Teijlingen

Ouderling van Dienst:
Corry Verburg-Abrahamse

Diakenen van Dienst:
Klaas van der Woude

KinderNevenDienst:
Sonja Bruggeman

Crèche:
Lotte de Wilde

lector:
Betsy den Dekker

Collectant(en):
Dinie Barth - Heming

Collectedoelen:
1: Diaconie: Jong 

Protestant: Ontdekken wat 
Kerst betekent  

2: Kerk 
Organist: 

Marjanne Deij
Koster:

Kees Wagenaar
Techniek geluid:
Jos Nieuwdorp

Techniek beamer:
Elsa Adema

Over deze dienst:

Welkom op de reis van advent…welkom in de familie!  
(Advent is als een reis naar Gods toekomst, we verwachten zijn komst,  
zijn Koninkrijk…maar onderweg hoeven we niet alleen te reizen, we zijn een familie!)

LESSONS AND CAROLS 2022 IN GOES
Dit jaar wordt de kerstnacht in de Grote of Maria Magdalenakerk van Goes wederom gevierd in een bijzonder muzikale 
kerstviering: de zogeheten Lessons & Carols. Na twee Corona-edities is de viering dit jaar weer terug  
op de vertrouwde plek!

Deze traditie van Lessons & Carols is inmiddels meer dan 100 jaar oud en kent zijn oorsprong in Cambridge in het 
Verenigd Koninkrijk. Kenmerkend aan deze viering is de muziek, die kan niet zonder een verhaal en andersom(!) dat is de 
essentie van deze vorm van vieren.

Deze Lessons & Carols is een jaarlijks terugkerende interkerkelijke viering:

Ook dit jaar is er een groep afgevaardigde lectoren vanuit verschillende Goese kerkgenootschappen gevraagd om de 
lezingen te verzorgen. Samen met ds. Nelleke van der Linden verzorgen zij mede deze viering in  
de Grote of Maria Magdalenakerk.

Hierrmee geven wij nadrukkelijk gestalte aan het ‘samen kerst vieren in Goes'. 
De lectoren namens o.a. de Rooms katholieke parochie, 
het Leger des Heils maar ook breder omvattende organisaties zoals 
Diamant (een diaconaal platform), GoedNieuwsGoes, het ouderenpastoraat 
(Ter Weel & Randhof) en het college van Burgemeester en wethouders 
van de stad Goes zijn vertegenwoordigd. De eenheid in verscheidenheid 
komt ondermeer tot uitdrukking in de verschillende Bijbelvertalingen 
waaruit de lectoren zullen voorlezen.

De Maria Magdalena cantorij zingt onder leiding van Rutger Valentijn 
Mauritz, het orgel wordt bespeeld door Arno van Wijk, de sopraan 
Ai Horton verleent haar medewerking. Lessons & Carols op 
Kerstavond 24 december begint aan om 21:00 uur  
in de Grote of Maria Magdalenakerk. (De deuren zijn open vanaf 20:30 uur.) 
Na afloop wordt er glühwein en warme chocolade geserveerd in de Wandelkerk.

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://youtu.be/U_ZYXPKYGVI
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GOES VIERT KERST 
MET DE LICHTJESTOUR 
OP 23 DECEMBER.

De Lichtjestour is terug: een Goese Kerstbeleving  
voor jong en oud(er)! Iedereen uit Goes en 
omstreken is van harte uitgenodigd om de Lichtjes-
tour te wandelen. De laatste editie vond plaats in 2019 
en het aantal bezoekers was boven verwachting. 
Deelname is ook dit jaar weer kosteloos en men  
hoeft zich niet vooraf ergens aan te melden!

Deze 6e editie zal plaatsvinden op vrijdagavond 23 
december; mensen kunnen hun wandeling starten 
tussen 18:00 en 20:00. De gemiddelde wandeltijd 
door dit interactieve kersttheater is een uurtje; en 
om 21:00 is het afgelopen. Veel mensen zien al uit 
naar dit sfeervolle kerstevenement, omdat het de 
laatste jaren vanwege de coronamaatregelen niet 
kon doorgaan. Ook burgemeester Margo Mulder is 
betrokken. 
  
Bezoekers typeren de Lichtjestour als een wandel-
theater, waar men op een begrijpelijke manier de 
Kerstgeschiedenis kan beleven (in het Nieuwe 
Testament staat de oorsprong verwoord van het 
Kerstfeest: de geboorte van Jezus Christus, als 
Degene die bemiddelt tussen God en mens). 
Het is een gezellige ervaring omdat de wandelaars 
onderweg langs maar liefst 1.500 brandende  
waxinelichtjes in een potje lopen; ook zijn er  
fakkels, vuurkorven en lichteffecten. Verschillende 
gebeurtenissen uit het geboorteverhaal van Jezus 
worden op 19 posten vertolkt middels live muziek, 
zang, dans en toneel. De wandelaars loopt in het 
verhaal herders, wijzen, engelen, profeten en 
Romeinse soldaten tegen het lijf.

Tijdens het bezoeken van de posten is er voor de 
kinderen een interactieve puzzeltocht, waarmee 
ieder kind een prijsje kan verdienen. Ook vindt de 
verspreiding van het Vredeslicht plaats: dit is vuur dat 
rechtstreeks is overgevlogen uit Bethlehem, de 
geboortestad van Jezus.  

De verspreiding van het Vredeslicht symboliseert de 
verbondenheid van alle mensen die op aarde leven; 
wie dat wil kan een lampje meenemen en zo een 
stukje licht meenemen naar iemand die wel wat 
extra steun nodig heeft.
Hoewel de lichtjestour vooral een ervaring omtrent 
zingeving beoogt, wordt ook de inwendige mens 
niet vergeten: op diverse plaatsen kan men onder-
weg kosteloos genieten van hapjes en drankjes. 

De Lichtjestour vindt plaats in Goes-Oost, 
rondom de Oostvest tussen de Stenen Brug en de 
Oostwal. De organisatie is in handen van de 
Goese kerken die met elkaar optrekken in de 
stichting GoedNieuwsGoes.

Meer informatie of sfeerbeelden terugkijken 
van de vorige Lichtjestour? Dat kan via 
www.GoesViertKerst.nl (in geval van 
annulering van het evenement bij erg slechte 
weeromstandigheden wordt dit ook via 
deze website bekend gemaakt).

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
http://www.GoesViertKerst.nl
https://heiligeherrieadventskalender.nl/
http://www.protestantsgoes.nl
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DE ENERGIECOMPENSATIE: ‘SOLIDAIR VOOR ENERGIEARMOEDE’
De diaconie heeft al eerder bericht dat we ons samen met andere Goese diaconieën in willen spannen om 
mensen die financieel in de knel komen door de ontstellend hoge energieprijzen een beetje tegemoet te komen.

Het eerste dat elk van ons kan ondernemen is rond te kijken wie er in de buurt (kerkelijk, maar ook daarbuiten) 
gebukt gaat onder zulke 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. 
Dat moet wel vóór het einde van 2022 gebeuren. Er is dus haast bij! U kunt dat eventueel ook melden bij diaco-
nie, zodat die in actie kan komen. 

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.Bij  stronk takken met bessen of vruchten. De vrucht staat symbool voor nieuw leven.

We horen al van meerdere kanten dat mensen uit onze  
gemeente dit een mooi en noodzakelijk initiatief vinden!
De gezamenlijke diaconieën werken momenteel aan een plan om het te ontvangen geld zo efficiënt mogelijk  
te besteden en te verdelen. In overleg met de gemeente zoeken we nu de meest geschikte partners met een 
goed overzicht van wie financieel de meest kwetsbaren zijn in onze gemeente Goes. We denken aan  
De Voedselbank, Stichting SchuldHulpverlening en Stichting Leergeld. Dat kost even tijd – overleg is traag, 
zelfs binnen Goes! -, maar 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’.

WE HOPEN DAT VELEN VAN ONS MEE (KUNNEN) DOEN!
Voor inlichtingen: Klaas van der Woude 06 10406588

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.

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:Corry Verburg - Muzikale begeleiding door: Henk Tazelaar 

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://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/noodhulp-oekraine/


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?
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...
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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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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. 
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.

1STE COLLECTE: JONG PROTESTANT: ONTDEKKEN WAT KERST BETEKENT
Hoe vertellen we de kinderen in de kerk wat e essentie is van Kerst (en van de hele Biibelse boodschap)? Jong 
Protestant maakt veel materiaal, verhalen spelletjes, filmpjes, waarmee kindernevendienst en jeugdgroepmede-
werkers aan de slag kunnen. In de Adventsperiode is er een speciale Kerstchallenge, waarmee op speelse manier 
de kideren bij het geboorteverjaal worden betrokken.

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

https://youtu.be/J72qbOPUYY0
mailto:roelofs%40delta.nl%20?subject=
https://youtu.be/MxICbGMXjW0
https://youtu.be/ZgeSpEoWYKE
https://youtu.be/7YuCPd7zHvw
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 
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AGENDA: 
DINSDAG 20 DEC. GROTE KERK - 12.30 uur tot ca. 13.00 uur - MIDDAGGEBED 
WOENSDAG 21 DEC. VREDESKERK - 16.00 uur tot ca. 19.30 uur - KERSTVIERING VOOR OUDEREN  
DONDERDAG 22 DEC. VREDESKERK - 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJK, BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD:  Fam. Straayer-Bijl, Carterlaan
WEST/CENTRUM: Mw. J. J. van de Kreeke, Karel Doormanstraat 
OOST:  Mw. Dijkgraaf, Dusseldorpstraat
ZUID: Mw. Knetemann, Debussylaan

PASTORALIA:
Dhr. Van Gilst (Oostwal) is uit het ziekenhuis en is verhuisd naar Cleijenborch in Colijnsplaat,  
waar ook zijn vrouw een kamer heeft gekregen.

OM ALVAST IN UW AGENDA TE RESERVEREN: DE CANTATE KARVAAN DRIEKONINGEN 2023
DRIEKONINGEN / EPIFANIE, 7 EN 8 JANUARI 2023
Feestelijke cantates voor het feest van Driekoningen: de feestelijke afsluiting van de kerstperiode.
Het programma voor dit weekend bevat muziek die speciaal voor deze feestdag bestemd is. De concerten worden 
verzorgd door de vocalisten en het barokorkest van de Stichting Maria Magdalena Cantorij | Goes onder leiding van 
Rutger Valentijn Mauritz. Er klinken twee cantates van Bach, Sie werden aus Saba alle kommen BWV 65 en Liebster 
Immanuel, Herzog der Frommen BWV 123. Daarnaast klinkt ook het schitterende lied ‘Wie schön leuchtet der 
Morgenstern’ in de vorm van een cantate door Johann Kuhnau en enkele instrumentale en vocale werken.

 CONCERT 7 JANUARI 2023 - 15.30 UUR - Gasthuiskerk, Zierikzee
 Bestel uw tickets onder deze link: Tickets Zierikzee Gasthuiskerk

CONCERT 7 JANUARI 2023 - 20.00 UUR - Johanneskerk, Kruiningen
Bestel uw tickets onder deze link: Gratis plaatsen reserveren Concert Kruiningen 

CANTATEDIENST 8 JANUARI 2023 - 10.00 UUR - Geerteskerk, Kloetinge Gratis toegang 

OVERLEDEN:
Op vrijdag 2 december is dhr. Johann Diedrich Knetemann overleden. Dick is 88 jaar geworden en was al lange tijd 
ziek. De dankdienst voorafgaande aan de crematie heeft op donderdag 8 december plaatsgevonden in de Vredeskerk 
en werd geleid door ds. Janos Schellevis. 

Op zaterdag 10 december overleed dhr. Jozias Frans Dieleman. Joop is 87 jaar geworden, was nog niet zo lang  
weduwnaar en is vrij plotseling overleden. Hij woonde aan de Beukenstraat. De afscheidsbijeenkomst is in besloten 
kring in crematorium Het Zeeuwse land. We leven mee met zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie.

Op dinsdag 13 december overleed Fie Nieuwland-Both, zij werd 88 jaar. Fie woonde aan de Graaf Adolfstraat.  
De dankdienst voor haar leven, voorafgaande aan de begrafenis in Goes is dinsdag 20 december om 14.00 uur in de 
Vredeskerk en wordt geleid door pastor Bart van Noord. Bidden wij voor haar kinderen en kleinkinderen.

Op woensdag 15 december overleed Cornelia de Putter, zij werd 84 jaar. Corrie woonde in het Gasthuis.  
Het afscheid is dinsdagmorgen 20 december om 10.30 op de algemene begraafplaats in Krabbendijke.  
Bidden wij voor haar familieleden en de mensen die haar nabij waren.

mailto:gemeentebrief%40esid.nl%20?subject=bericht%20voor%20de%20Gemeentebrief%20voor%20a.s.%20Zondag
http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/334 
mailto:gemeentebrief%40esid.nl%20?subject=bericht%20voor%20de%20Gemeentebrief%20voor%20a.s.%20Zondag
https://zingenindekerk.nl/evenementen/maria-magdalena-cantorij-zierikzee-middag/
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https://heiligeherrieadventskalender.nl/
http://www.protestantsgoes.nl


 
KOSTBAAR KIND!

18 december 2022 - 10:00 uur
Theo van Teijlingen
 

thema: Thema:  Thema:  Welkom op de reis van advent… Welkom op de reis van advent… 

welkom in de familie! welkom in de familie! 4E ADVENTZONDAG

Introfilmpjes mbt. thema 
  
DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Welkom 
Welkomstwoord door de  
Ouderling van Dienst Corry Verburg.

 We gaan staan

openingslied 624: 1 en 2

VOTUM EN GROET

Lied 624: 3 

Inleiding op thema...en Theo zingt een lied

DIENST VAN HET WOORD
De kaarsen worden aangestoken.

GEBED OM DE GEEST

Aandacht voor Advents-project KND. 
Daarna kunnen de kinderen  
naar hun eigen dienst. 

Uitwuiflied 487:1 en 3

LEZING: Psalm 133 (Lector)

we kijken en luisteren naar een 
uitvoering van "dit lied in Jeruzalem" 
(Beeld en geluid)

LEZING: Marcus 1: 9-11 (Lector)

Lied 705: 1, 2 en 3

Theo zingt een liedje

UITLEG
 
Lied 706: 1, 2 en 4  

DIENST VAN ONS ANTWOORD
• Gedachtenis overledene(n). 

• Toelichting bij de collecten. 
 1. Diaconie:  Jong Protestant:  
     Ontdekken wat kerst betekent
 2. Kerk 

• Terugkomst en -koppeling kinderen.
 
GEBEDEN

ZENDING EN ZEGEN

 We gaan staan

Slotlied: 416: 1 t/m 4

Zending en zegen  

Muziek om de week 
mee in te gaan...


