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zondag 27 november 2022 - 10:00 uur zondag 27 november 2022 - 10:00 uur 

1e zondag van Advent1e zondag van Advent
Dienst van Woord en TafelDienst van Woord en Tafel

Voorbeden kunt u doorgeven  
via deze link, klik hier!

Voorganger:
Ds. Nelleke van der Linden

Ouderling van Dienst:
Corry Verburg-Abrahamse

Diakenen van Dienst:
Marja Vreeke - Siljee, 

Jeannet Wondergem,  
Klaas van der Woude,  

Toob Meerman
KinderNevenDienst:
Wybrand Boonstra

Crèche:
Corinne Langeveld

lector:
Leo Ruissen

Collectant(en):
Wim Slabber

Collectedoelen:
1: Diaconie: Onderwijs 

voor werkende kinderen in 
Colombia 2: Kerk 

Organist:
Marjanne Deij

Koster:
John Dieleman

Techniek geluid:
Jan Kwekkeboom
Techniek beamer:

Dick Boogert

Over deze dienst:

Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Deze en komende adventszondagen spitten we Jezus’. afkomst uit aan de hand 
van Mattheus 1: waar komt Jezus vandaan? Wie is hij? In zijn geschiedenis worden 4 moeders genoemd. Vandaag 
staat moeder Batseba centraal in een schokkend verhaal over wat koning David met haar doet. 
Sinds #MeToo luisteren we daar toch minder onbevangen naar.

Op zondag 27 november is er weer een Open Kerk dienst in de Vredeskerk in Goes.  Op zondag 27 november is er weer een Open Kerk dienst in de Vredeskerk in Goes.  
Om 19.00 u. start de dienst met het thema: 'Naar het Licht'. Op deze eerste  Om 19.00 u. start de dienst met het thema: 'Naar het Licht'. Op deze eerste  
Adventszondag gaan we samen op pad. Met, door, voor en naar Het Licht. Adventszondag gaan we samen op pad. Met, door, voor en naar Het Licht. 

In deze muzikale dienst zingen we veel bekende liederen over Licht. Liederen van Sela,  In deze muzikale dienst zingen we veel bekende liederen over Licht. Liederen van Sela,  
uit de Opwekkingsbundel en een lied van Katrina & the Waves. uit de Opwekkingsbundel en een lied van Katrina & the Waves. 

Je bent van harte welkom! De dienst duurt ongeveer een uur.  Je bent van harte welkom! De dienst duurt ongeveer een uur.  
De kerkzaal is vanaf 18.30 u. open. De kerkzaal is vanaf 18.30 u. open. 

De dienst zal worden gehouden door het Open Kerk team en Ruben JobsenDe dienst zal worden gehouden door het Open Kerk team en Ruben Jobsen

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
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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:
Janos Schellevis 
Muzikale begeleiding door:
Henk Tazelaar 

Hartelijk welkom.

BASISKATECHESE
Aanstaande maandag 28 november is er weer de Basiskatechese. We beginnen om 15.45 uur 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!

ZONDAG 27 NOVEMBER 17.00 UUR  
KOORVESPER GROTE OF MARIA MAGDALENAKERK.
M.m.v. Maria Magdalenacantorij o.l.v. Rutger Mauritz. Organist: Erik Zwiep. Welkom!

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

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: GEMEENTEBRIEF@ESID.NL 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 1 DECEMBER 2022, 20.00 UUR.

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

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

mailto:gemeentebrief%40esid.nl%20?subject=bericht%20voor%20de%20Gemeentebrief%20voor%20a.s.%20Zondag
mailto:n.vander.linden%40kpnmail.nl?subject=Basiskatechese
mailto:kapmeeuw%40hotmail.com%20%20?subject=Intresse%3A%20Aangepaste%20Dienst%204%20december
mailto:gemeentebrief%40esid.nl%20?subject=bericht%20voor%20de%20Gemeentebrief%20voor%20a.s.%20Zondag
mailto:bartvannoord%40gmail.com%20?subject=Kerstviering%20Senioren
https://www.protestantsgoes.nl/organisatie/vacatures/inval-kosters 
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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 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...

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.

GEEF VLUCHTELINGENKINDEREN EEN STEM!!
Met kerst collecteren we voor vluchtelingenkinderen 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!!

ALS HET KAN, HOUDT HEM NOG EVEN VAST, DE ENERGIECOMPENSATIE!
Ter compensatie van de hoge energieprijzen betaalt de regering nog dit jaar aan iedere burger met een  
energieaansluiting een bedrag uit van € 380, =. Dit is onafhankelijk van de hoogte van het inkomen en de  
hoogte van de energierekening.

Er worden meerdere pogingen ondernomen om de mensen die het kunnen missen te vragen dit 
geld ter beschikking te stellen aan de mensen die het heel echt nodig hebben. Ook de samen-
werkende diaconieën werken aan een plan om hierin een rol te spelen. Maar het is nog 
niet zo simpel om uit te maken wie het geld het meest nodig heeft en hoe we die 
mensen het best kunnen helpen. Wij komen hier hopelijk volgende week op 
terug. Voorlopig vragen we de mensen die deze compensatie 
kunnen missen, om dit geld nog even niet uit te geven, 
zodat het eventueel beschikbaar is wanneer we 
het plan presenteren.  Voor inlichtingen:  
Klaas van der Woude 06 10406588

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
mailto:roelofs%40delta.nl%20?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=kWIix8uFqWQ
https://youtu.be/8-WgjEl_mzo
https://youtu.be/mTq2oZh6Quo


 
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! 
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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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AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 1 DECEMBER 2022, 20.00 UUR.

https://www.top2000kerkdienst.nl/goes/
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://www.top2000kerkdienst.nl/goes/
http://www.protestantsgoes.nl
https://heiligeherrieadventskalender.nl/
http://www.protestantsgoes.nl


MededelingenMededelingen  27 november 202227 november 2022
LET OP! Mailadreswijziging: 
Mededelingen graag sturen naar:
GEMEENTEBRIEF@ESID.NL 

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: GEMEENTEBRIEF@ESID.NL 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 1 DECEMBER 2022, 20.00 UUR.

AGENDA: 
MAANDAG 28 NOV. VREDESKERK - 15.45 uur tot ca. 17.30 uur - BASISKATECHESE F. Hamelink en ds.N. van der Linden
DINSDAG 29 NOV. GROTE KERK - 12.30 uur tot ca. 13.00 uur - MIDDAGGEBED 
WOENSDAG 30 NOV. DE HORST - 10.00 uur tot ca. 11.00 uur - KERKDIENST DS. BROERE 
DONDERDAG 1 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. J. M. van Benthem-van Willegen, Rooseveltlaan
WEST/CENTRUM: Fam. Van Gilst-van der Moere, Oostwal 
OOST:  Mw. A. Lock-Burger, Randhof
ZUID: Mw. Kloosterman -de Roo,  Beukenstraat

PASTORALIA:
Mw Kloosterman, Beukenstraat (Poelhoek), is weer thuis na haar operatie en verblijf in het zorghotel in Zierikzee.
Dhr. Van der Gilst, Oostwal, verblijft vanwege een ingrijpende operatie in het ADRZ.
Mw. Carla Straaijer, Carterlaan, verblijft na een grote operatie eveneens in het ADRZ.

OVERLEDEN:
Op dinsdag 22 november overleed op de leeftijd van 100 jaar, Klaas Meenderman. Hij woonde in De Horst en is 
de laatste dagen verzorgd in de hospice van Ter Reede. De dankdienst voor zijn leven vindt plaats op maandag 
28 november in de aula van ‘De Bevelanden’. Wij leven mee met zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

WE HEBBEN INMIDDELS 
GENOEG JAMPOTJES
KORT BERICHT: Voor de Lichtjestour hebben we nog
130 jampotjes zonder etiket in de bergruimte van de
Vredeskerk gevonden. Dat betekent dat we er al bijna
genoeg hebben. 

Voor de inschrijfpost en de hogepriester rol hebben we 
een aantal gemeenteleden en vier jongens die Romeinse 
soldaat willen zijn op 23 december.  
Zie ook de laatste ‘Op Weg’

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
http://www.protestantsgoes.nl
http://www.protestantsgoes.nl
mailto:gemeentebrief%40esid.nl%20?subject=bericht%20voor%20de%20Gemeentebrief%20voor%20a.s.%20Zondag


27 november 2022 - 10:00 uur 
Ds. Nelleke van der Linden 

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

1e zondag van Advent 
Dienst van Woord en Tafel

Orgelspel Psalm 25, M.C. de Jong   
DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Welkom 
Welkomstwoord door de  
Ouderling van Dienst Corry Verburg.

 We gaan staan

Bemoediging en drempelgebed:  
O:  Onze hulp is in de Naam van de Heer
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O:  ...
A:  AMEN

Lied 25: 1, 2 en 3. 
'Heer, ik hef mijn hart en handen’.

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

Kyriegebed.
Kyrielied: 158b: 1 ‘Een schoot van ontferming’.

DIENST VAN HET WOORD
De kaarsen worden aangestoken.

GEBED OM DE GEEST

Aandacht voor Advents-project KND. 
Thema vandaag  'KOM ERBIJ’. 
Projectlied: ‘Levenslicht’. 2x melodie lied 469:  
‘Ik ben een engel van de Heer’.

Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

Een buurvrouw in de koningsstad
heeft moeite en verdriet gehad.
Zij wordt de moeder van een zoon
die voorbestemd is voor de troon.
Inleiding lezingen: 

LEZING UIT PROFETEN: 2 Samuel 11:14-37. 
(Batseba, vrouw van Uria)

Lied: 441: 1 ‘Hoe zal ik U ontvangen’.

EVANGELIELEZING: Mattheus 1,1-6. 
(Begin van de wording van Jezus).

Lied 461: 1 en 3. ‘Wij wachten op de koning’.

UITLEG EN VERKONDIGING.
 
Lied451: 1, 2, 3, en 4.  
‘Richt op uw macht, o Here der heerscharen’. 

DIENST VAN ONS  
ANTWOORD EN ROND DE TAFEL
• Gedachtenis overledene(n). 
• Toelichting bij de collecten. 
 1. Diaconie: KIA - Onderwijs voor werkende  
 kinderen in Colombia  
 2. Kerk 
• Terugkomst en -koppeling kinderen.
• Aanwijzingen rond het delen van brood en wijn.
 
Lied tijdens de toebereiding van de Tafel: 
Lied 385: 1, 2, 3 en 4.  
‘De tafel van samen, de tafel is gedekt’.

NODIGING
Begin tafelgebed. - Tafelgebed.

Lied 404b: Heilig, heilig....
Vervolg Tafelgebed.

Lied: 403a. ‘Als wij dan eten’…
Voorbeden met responsie Lied 368a: 
‘Kom, Heer, en wacht niet langer’.
Onze Vader > Vredegroet.

Tijdens het breken van het brood zingen we 
Lied: 408b: ‘Lam Gods’
• Delen van brood en wijn.
• Dankzegging.

ZENDING EN ZEGEN

 We gaan staan

Slotlied: 462: 1, 2, 4 en 6. 
‘Zal er ooit een dag van vrede’.

Zending en zegen  
A:  AMEN (Gezongen)

Orgelspel: 
Preludium d-moll BWV 554, 
J.S. Bach.

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

