
Voorbeden kunt u doorgeven  
via deze link, klik hier!

Voorganger:
Ds. Harm van Eerden
Ouderling van Dienst:

John van de Panne
Diakenen van Dienst:

Jeannet Wondergem
KinderNevenDienst:

Ellemijn van Waveren
Crèche:

Corinne Langeveld
lector:

Hans Fortuin
Collectant(en):

Hedwig van der Slikke - Burger
Collectedoelen:

1: Diaconie:
Missionair: Een kerk van  

betekenis en de Kerk 
2: Kerk 

Organist
Marjanne Deij

Koster:
John Dieleman

Techniek geluid:
Dick Boogert

Techniek beamer:
Fokke Roelofs

OVER DEZE DIENST:
De roeping van Jezus’ eerste leerlingen betekent nú dat er een appèl op ons 
wordt gedaan: breng je levenshouding in overeenstemming met alles wat  
nodig is voor het ‘het Koninkrijk der hemelen’.

GemeentebriefGemeentebrief  VredeskerkVredeskerk
zondag 22 januari 2023 -  10:00 uurzondag 22 januari 2023 -  10:00 uur  

33dede ZONDAG NA EPIFANIE ZONDAG NA EPIFANIE

ACTIE KERKBALANS 2023  

IS GESTART 
Geef vandaag voor  

de kerk van morgen
klik hier voor meer info!

UITNODIGING GROOTHUISBEZOEK 2023:   AANMELDEN VOOR 1 FEBRUARI A.S. !
De taakgroep Pastoraat gaat het jaarlijkse Groothuisbezoek binnenkort weer als vanouds bij de mensen thuis 
organiseren. Fijne gesprekken in een huiselijke sfeer, dit jaar met het thema “Samen aan tafel, in de kerk en 
thuis”. Zie voor meer info en aanmelding in uw brief van Kerkbalans en in Op Weg.   
U kunt zich uiterlijk tot 1 februari aanmelden !

BASISKATECHESE, MAANDAG 23 JANUARI, 15.45 UUR.
Maandag 23 januari is er de Basiskatechese. We beginnen om 15.45 uur in de Vredeskerk 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!

MIDDAGGEBED IN DE GROTE OF MARIA MAGDALENA KERK DINSDAGMIDDAG 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. 
Lector is Anneke Brouwer Met muzikale begeleiding door Willemien Keizer.  U bent van harte welkom

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://youtu.be/U_ZYXPKYGVI
https://www.protestantsgoes.nl/informatie/financieel/kerkbalans
mailto:n.vander.linden%40kpnmail.nl?subject=Aanmelden%20Basiskatechese%20
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ALLE KINDEREN, VAN HEEL KLEIN TOT HEEL GROOT, ZIJN WELKOM  
IN ONZE KERK. ZOALS DE CRÈCHE, VOOR DE ALLER KLEINSTE!
Wist u dat een keuken hebben en de peuters graag iets lekkers maken voor ons allemaal?
Wist u dat de garage en het speelkleed voor de auto’s favoriet zijn?
Wist u dat we een grote bak met diertjes hebben?

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...

ACTIE KERKBALANS 2023 IS GESTART 

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Op 7 januari is in onze gemeente de Actie Kerkbalans gestart. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de 
kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief of e-mail met het verzoek 
voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen! 

Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties  
na ons van grote waarde. Om ook in de toekomst van  
betekenis te zijn voor mensen die verdieping en  
ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor  
jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.  
Door vandaag te geven, maken we de kerk van  
morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk  
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom  
mee aan de Actie Kerkbalans. U ontving van ons  
een e-mail of een formulier. Wij hebben uw  
medewerking nodig. Lang niet alle uitnodigingen  
zijn beantwoord. Vult u het toezeggingsformulier,  
vandaag nog ruimhartig in? U kunt deze in de  
antwoordenveloppe in de brievenbus van de Vredeskerk  
bezorgen of via de post terugsturen, frankeren is niet nodig.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen  
waar ze al eeuwenlang voor staat. 

Op naar de kerk van morgen! 

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
https://www.protestantsgoes.nl/organisatie/vacatures/inval-kosters 
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INFO EN IDEEËNBORD  
VAN DE GROENE KERK
Op het info en ideeënbord van de Groene kerk zijn een 
paar nieuwe berichten geplaatst, zoals dit bericht >>> 

Maar er staat nog wel meer op. Kijk eens rond want het 
is de bedoeling dat er regelmatig nieuwe berichten 
op komen zodat we met elkaar steeds meer nieuwe 
Groene ideeën krijgen en kunnen uitvoeren. 

Wil je zelf ook een bericht plaatsen, geef dat dan af aan 
onze koster, John Dieleman of mail het naar ds. Janos 
janosschellevis@yahoo.com zij beheren samen -als 
leden van de Werkgroep Groene Kerk- de plaatsing  
op het bord. 

COLLECTEDOEL 22 JANUARI
EERSTE COLLECTE: 
Missionair werk in de kerk van betekenis. Vandaag staat de steun aan de dorpskerken centraal. 
Naast de school geeft de kerk zin en betekenis aan het dorpsleven, niet alleen op zondag, maar ook speelt ze een 
belangrijke rol in het sociale leven door de week.Maar ze hebben het ook moeilijk in een tijd van afnemende binding 
aan de kerk. De Protestantse kerk wil deze kerken tot steun zijn door het uitwisselen van ideeën en het aangeven 
van activiteiten die elders goed werken. En zo helpt ze de dorpsgemeenschappen op weg in de moderne wereld.

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:janosschellevis%40yahoo.com?subject=Ideeen%20groene%20kerk
https://protestantsekerk.nl/thema/missionair-werk/?gclid=EAIaIQobChMI64WZsbDW_AIV7Y1oCR3xJwg_EAAYASAAEgIYCPD_BwE


MededelingenMededelingen  22 januari 202322 januari 2023

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: GEMEENTEBRIEF@ESID.NL 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 26 JANUARI 2023, 20.00 UUR.

AGENDA: 
MAANDAG | 23 JAN. VREDESKERK - 15.45 uur tot ca. 16.45 - BASISKATECHESE Fedor Hamelink en ds.n. van der linden

DINSDAG | 24 JAN. GROTE KERK - 12.30 uur tot ca. 13.00 uur - MIDDAGGEBED
DONDERDAG | 26 JAN. VREDESKERK - 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJK, 
BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD:  Mw. M.Kapteijn-Felix, Krommemeet
WEST/CENTRUM: Mw.C.Blankenburgh-van Stee, Oostwal 
OOST:  Dhr. J. Louwerse, De Horst
ZUID: Mw. Landa -Paauwe, Weidezicht

PASTORALIA:
Mw. Francien de Neef-Eversdijk (Wolfshoek) verblijft in Ter Valcke.
Mw. Neeltje Landa (Weidezicht) heeft even in het ziekenhuis gelegen 
vanwege longembolie, maar is gelukkig weer thuis.

OVERLEDEN:
Op dinsdag 10 januari overleed in de leeftijd van 94 jaar Pieter Jacob Cornelos Korstanje, weduwnaar van Maatje 
Bruijnzeel. Hij woonde aan de Oude Singel. Op dinsdag 17 januari was de dankdienst voor zijn leven, geleid door 
Rien Heijboer, voorafgaande aan de crematie. In gebed denken we aan Digna en Aart en Leidia, en verdere 
familie. (Piet Korstanje is op zondag 15 januari inde dienst herdacht).

ACTIE KERKBALANS 2023  

IS GESTART 
Geef vandaag voor  

de kerk van morgen
klik hier voor meer info!

‘WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID’  
VAN GOESE KERKEN
Christenen ontmoeten elkaar en bidden voor stad,  
voor elkaar, voor de kerken. Het hele gezin kan thuis  
meedoen via de kindergebedsboekjes, ook nog  
te downloaden op www.GoesBidt.nl 

Tieners kunnen dagelijks een video online bekijken, deze is te zien op de site of Instagram en TikTok  
(via @stronglifeNL). Thema is 'Doe goed, zoek recht'. Over verdeeldheid veroorzaakt door het onrecht  
van ongelijkheid en racisme. Centrale tekst Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd  
tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/334 
mailto:gemeentebrief%40esid.nl%20?subject=bericht%20voor%20de%20Gemeentebrief%20voor%20a.s.%20Zondag
https://www.protestantsgoes.nl/informatie/financieel/kerkbalans
http://www.GoesBidt.nl


15 januari 2023 - 10:00 uur
Ds. Harm van Eerden
 

Link naar het filmpje

DIENST VAN DE VOORBEREIDINGDIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel

Welkom 
Welkomstwoord door de Ouderling  
van Dienst John van de Panne

 We gaan staan

Bemoediging en drempelgebed:  
O:  Onze hulp is in de Naam van de Heer
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O:  …Door Jezus Christus, onze Heer,
A: AMEN.

Lied: 66: 1 (Breek, aarde, uit in jubelzangen)

Groet 
V:  De Ene zal bij u zijn. 
A: ZIJN GEEST ZAL IN ONS MIDDEN ZIJN.

We gaan zitten

Kyriëgebed.
Kyrie: 299b (enkel). ‘Heer, ontferm U’.
Glorialied: 612: 1, 2 (Wij komen als geroepen) 

DIENST VAN HET WOORDDIENST VAN HET WOORD
Kaarsen ter weerszijde van de Schrift 
worden aangestoken.
 
Kindermoment. Klik hier voor een filmpje
 
Inleiding lezingen
EERSTE LEZING: 
 I Korintiërs 1, 1-9
 
Antwoordlied   275: 1 t/m 5 
(Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig)

TWEEDE LEZING:
Matteüs 4, 12-22
 
Lied   531: 1 t/m 3 
(Jezus die langs het water liep)

Overdenking

Lied  827: 1 t/m 4 
(Mensen wij zijn geroepen om te leven)

DIENST VAN ONS ANTWOORDDIENST VAN ONS ANTWOORD
Gedachtenis overledene(n) 

aandacht collectedoelen.

Gebeden, stil gebed. na elke intentie gezongen 
acclamatie: Lied367e

Terugkomst kinderen

 We gaan staan

ZENDING EN ZEGENZENDING EN ZEGEN
Slotlied   966: 5 
(Lof Vader, Zoon en heilige Geest) 

Zending en zegen  
met gezongen Amen (Lied 431 B).
 
Orgelspel

3e zondag na Epifanie, 
dienst van Schrift en Gebed.

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

https://www.youtube.com/watch?v=18bi6TE-HqY
https://kerkdienstgemist.nl/stations/334-Protestantse-Gemeente-Goes


22 januari 2023 - 19:00 uur
majoor Johan van Gooswilligen
Ds. Janos Schellevis 

U allen een gezegende Zondag.U allen een gezegende Zondag.

Orgelspel

AANSTEKEN KAARSEN  

Lied: ELB 218  ‘Samen in de naam van Jezus’

WELKOM  +  INLEIDING

Openingsgebed 

Lied na Openingsgebed: ELB 8 

‘Als een hert dat verlangt naar water’

Filmpje over bidden

BREED GEBED 

Lied tijdens Breed Gebed: GOZ 50 

‘Laat ons bidden uit gemis’ 

LEZINGEN (OT)   

Psalm 82: 1 t/m 4;    

LEZINGEN (NT)   

Lucas 18 1 t/m 8

Overdenking

Lied na overdenking: 

Somebody prayed for me 

Slotgebed afgesloten met 

ONZE VADER VAN EPPIE DAM 

Zegen

Zegenlied  Lied: 416 

‘Ga met God en hij zal met je zijn’

Orgelspel

SLOTDIENST GEBEDSWEEK 2023SLOTDIENST GEBEDSWEEK 2023

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.

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

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

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.

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

Eppie Dam


