zondag 8 mei 2022 - 10:00 uur

Gemeentebrief

Vredeskerk
De vierde paaszondag (Jubiláte Deo)

Voorganger:
Ds. Janos Schellevis
Rode Loper Team
Ouderling van Dienst:
Willemien Homburg
Diaken van Dienst:
Klaas van der Woude
Lector:
Peter van de Slikke
Kinderdienst:
Sonja Bruggeman
Collectant(en):
Nico Geschiere
Collectedoelen:
1: Diaconie: Compassion
2: Kerk: Kerkmuziek
Piano:
Tim Eggebeen
Drums:
Stijn Baas
Koster:
Carla Straayer
Techniek geluid:
Dick Boogert
Techniek beamer:
Arne Tissing

Voorbeden kunt u doorgeven
via deze link, klik hier!

DIENST

OVER DE DIENST...
Voor veel mensen is het vieren van vrijheid en vrede dit jaar
opeens anders geworden doordat de oorlog voor het eerst zo
dichtbij voelt. Maar ieder jaar zijn er natuurlijk oorlogen en dat
weten we ook. Vrijheid en vrede zijn geen vanzelfsprekendheden
en al lang niet voor iedereen, toch?! We gaan er deze dienst
ook vanuit ons geloof naar kijken want we zijn geroepen om
vrij te zijn, maar wel allemaal!

ER ZIJN NOG KAARTJES VOOR JULLIE

EIGEN GROENE STAP!
Voor wie nog belangstelling heeft
bij de uitgang

elke dinsdag 12.30 - 13:30 uur

MIDDAGGEBED

17.00 uur

Grote of Maria
Magdalenakerk
ORGELVESPER
Organist:
Erik Zwiep
Lector:
Anneke Paardekooper

Elke dinsdag, marktdag, staan de
deuren van de Grote of Maria
Magdalenakerk open vanaf 12.15
uur, voor bezoekers van het
middaggebed; een gebed voor
onze stad, ons land en onze
wereld en allen die daarop
leven. Gelegenheid om
na te praten tot ca.
13.30 u. INGANG VIA
HET ZUID-TRANSEPT,
Kreukelmarkt-zijde.
Klik hier voor een mooie compilatie van de witte donderdag 2022

Mededelingen 8 mei 2022
BUSREIS VOOR OUDEREN
GEORGANISEERD DOOR DE DIACONIE
Dit jaar staat de busreis gepland op dinsdag 14 juni.
De reis gaat naar de haven van Rotterdam waar we
aan boord gaan voor een rondvaart door de havens.
Na de lunch bezoeken we de
Maeslantkering.
Inschrijven kan op 2 en 3 juni bij
Piet Filius tussen 09.00 en 10.30 uur.
Telefoon 0113-227910.
Verdere informatie volgt in het
kerkblad van 21 mei.

BLOEMBOLLENACTIE! HEEL DELTA IN BLOEI!
Met de tulpenbollen ondersteunen we met meer dan 40 kerken in onze
classis kwetsbare boeren, vrouwen en straatkinderen in Indonesië.
Via de diaconale organisatie van onze kerk - Kerk in Actie - worden boeren
geholpen om een eerlijke prijs voor hun goederen te krijgen, vrouwen om hun
plek in de maatschappij in te nemen en straatkinderen door ze onderwijs en
perspectief te bieden.
Je kunt de bloembollen bestellen:
Op zondag 15 mei en 22 mei krijgt u een bestelformulier dat ter plekke ingevuld kan worden
en ook afgerekend zowel contant als digitaal, in september worden de bollen geleverd zodat
ze op tijd de grond in kunnen om het voorjaar van 2023 in bloei te zetten!! Het zijn zakjes van
20 witte, paarse of gele tulpen en ze kosten € 5,- (€ 3,65 voor project)

VACATURE PENNINGMEESTER COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Binnen onze kerk beheert het College van Kerkrentmeesters de financiën en de gebouwen.
Het college voorziet de kerkenraad ook van advies over deze zaken. Dat doen we met een enthousiast
team van momenteel 5 kerkleden die één keer per maand overleggen. Op 1 september ontstaat er binnen het
college een vacature voor de functie van penningmeester. We zijn daarom op zoek naar iemand die deze
taak op zich wil nemen. De huidige penningmeester Harm Simonse (06-10923929) is graag bereid
nadere toelichting te geven over de werkzaamheden.

GEMEENTEAVOND OP 11 MEI 2022
Deze gemeenteavond in de Vredeskerk zal in het teken staan van de actualiteit: Oekraïne. We gaan deze avond
horen van Diamant / Diaconaal Platform Goes wat hun ervaringen zijn m.b.t. de vele werkzaamheden die zij
verricht hebben voor, tijdens, en na aankomst van de Oekraïners in Goes. Daarnaast zullen we ook meer te
weten komen over de religie (Orthodoxe Kerk) en cultuur van dit land. Een boeiende avond gaat dit worden,
welke aanvangt om 19.45 uur. De koffie en thee staat al klaar om 19.30 uur. Een ieder is van harte uitgenodigd
om deze avond bij te wonen. We rekenen op jullie komst.

ONTMOETINGSOCHTENDEN
Elke donderdag is iedereen weer van harte welkom voor
een kop koffie/thee en een praatje bij de ontmoetingsochtenden, we zitten gezellig in een grote kring.
Van 9.30 uur tot ca. 11.30 uur bent u van harte welkom
in de Vredeskerk. Er is helaas geen autodienst.

Mededelingen 8 mei 2022
Collectie ItH

DOEKEN EN DICHTEN

is de titel van de tentoonstelling van schilderijen en
poëzie van beeldend kunstenaar, dichter en filosoof
Ingeborg ten Hoopen, te zien in de Grote of
Maria Magdalenakerk te Goes.

doeken en dichten

van Ingeborg ten Hoopen
beeldend kunstenaar, dichter & filosoof

Het is een unieke gelegenheid om deze
kunstwerken die onderdeel zijn van een
particuliere kunstverzameling te kunnen zien.
Het oeuvre van Ten Hoopen raakt actuele
onderwerpen aan zoals het veranderen
van landschappen als gevolg van klimaat
verandering, maar ook meer persoonlijke
vraagstukken die in elk mensenleven op enig
moment aan de orde komen, zoals rouw,
zinvinding en veerkracht. De troost die
gevonden kan worden in de schoonheid van de
natuur, met zijn eeuwige cirkelgang van
verschijnen en verdwijnen, ontstaan en
versterven is een van de terugkerende thema’s
in het werk van Ten Hoopen.
Veel van de getoonde werken zijn te koop.
Een percentage van de opbrengst komt ten
goede aan het onderhoud van het kerkgebouw.
Ook is de dichtbundel 'Louter woorden' van Ten
Hoopen te verkrijgen tijdens de expositie.

10 -19 mei 2022

Grote of Maria Magdalenakerk Goes
Geopend dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur

OPEN KERK 22 MEI ‘HEMELS VERLANGEN’
Op de zondag voor Hemelvaartsdag is het weer Open Kerk! Het thema is ‘Hemels Verlangen’.
Samen zingen we hoopvolle liederen. Dat doen we uiteraard onder begeleiding van de Open Kerk Band.
Dansgroep Mighty Impulse gaat een prachtige dans opvoeren op een van die liederen.
U bent van harte welkom op 22 mei, om 19 uur in de Vredeskerk

Mededelingen 8 mei 2022
VESPERS TOT EN MET PINKSTEREN

Op de zondagen in de periode van 6 maart tot en 5 juni vinden in de Grote of Maria Magdalenakerk ’s middags
om 17.00 uur vespers plaats, afwisselend in koor-, orgel- en abdijstijl. U bent van harte welkom bij de vespers.
Vanaf zondag 17 april, 1e Paasdag, kunt u de vespers alleen fysiek meemaken. De vespers worden niet meer
uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Wij hopen dat het ophouden van de 'online vespers' u zal motiveren
om naar de vespers te komen, op de zondagmiddagen om 17.00 uur in de Grote of Maria Magdalenakerk.
Welkom! De vespers worden verzorgd door de werkgroep getijden.

NIEUWE WEBSITE >> WWW.PROTESTANTSGOES.NL<<

In de loop van de jaren is de ‘oude’ website verouderd met betrekking tot technische aspecten, zodoende is er
een nieuwe website gemaakt. Door inspanningen van een aantal gemeenteleden, waarvoor grote dank, kan de
nieuwe website dit weekend ‘in de lucht’. Je kan de website bereiken via www.protestantsgoes.nl (het adres is
gelijk gebleven). Er is gekeken naar de inhoud en opzet wat beter zou moeten aansluiten met de huidige behoefte. Het kan uiteraard zijn dat er nog informatie ontbreekt of wellicht fout staat, schroom dan niet om het
formulier op de website in te vullen om ons hierop attent te maken of via info@protestantsgoes.nl Wij nodigen
jullie uit om een kijkje te gaan nemen op de website en horen graag jullie ervaringen.

AGENDA:

MAANDAG 9 MEI, VREDESKERK:

15.45 uur tot ca. 16.45 uur - BASISKATECHESE
Fedor Hamelink en ds.Nelleke van der Linden

19.00 uur tot ca. 20.00 uur - MEDITATIEGROEP
DINSDAG 10 MEI, GROTE KERK:

Carla Talen en ds.Nelleke van der Linden

12.30 uur tot ca. 13.30 uur - MIDDAGGEBED

Lector: ds. Nelleke van der Linden, Organist: Erik Zwiep
Ingang deur Zuidelijk Transept, zijde van de Kreukelmarkt, open vanaf 12.15 uur

DONDERDAG 12 MEI, VREDESKERK: 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

OVERLEDEN:
Op vrijdag 29 april overleed Helena Cornelia Lansen-Snoek, zij werd 93 jaar. Lena woonde, net als haar man
Arjaan de laatste periode in Ter Weel. De afscheidsdienst voorafgaande aan de crematie in het Zeeuwse Land
is in besloten kring en wordt geleid door pastor Bart van Noord. Bidden wij voor haar man, dochter,
schoondochter en kleinkinderen.
Op zaterdag 30 april is in de leeftijd van 85 jaar Betty (Bep) Dierkx-Priem overleden. De laatste jaren woonde ze
dicht bij haar man Bram, die vorig jaar juni overleed, in Ter Weel. Vrijdag 6 mei vond de afscheidsplechtigheid,
geleid door dss.Nelleke van der Linden, plaats voorafgaande aan de begrafenis in Goes. Bidden wij voor de
kinderen, kleinkinderen en verdere familie van Bep en Bram Dierkx.
Op zaterdag 30 april overleed Cornelis Lobbezoo, hij werd 85 jaar. Kees woonde met zijn vrouw Ada aan de
Troelstralaan, De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis in Goes vond plaats op vrijdag 6 mei in de
Vredeskerk en werd geleid door pastor Bart van Noord. Bidden wij voor Ada, de kinderen en kleinkinderen.

PASTORALIA:

Voor revalidatie verblijft Heleen Korstanje-Oudkerk in Ter Weel te Krabbendijke.
Mevr. Janny Verburg, Martinus Nijhofflaan, is na een herseninfarct in het ADRZ. Inmiddels bezig met revalidatie.
Dhr. Snoodijk, Berkenstraat, is naar nu blijkt sinds begin april weer thuis van revalidatie na een ernstige val.

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJKE EN BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD: 		
Fam. Lindemans en van der Meulen, p.a. Trumanlaan
WEST/CENTRUM: Fam. Dekker-Louisse, Karel Doormanstraat
OOST:
Annie van de Schelde-van Damme, Ter Valcke
ZUID:
Mw. Mullié-Jacobs, Wilgenstraat

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131.
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 12 MEI 2022, 20.00 UUR.

Orde van de Dienst
8 mei 2022 - 10:00 uur
voorganger: Ds. Janos Schellevis

				

Vredeskerk
Ds. W. H. van der Vegtplein 2, Goes
Deze dienst kunt u ook volgen via
www.kerkdienstgemist.nl klik hier.

DIENST

Introfilmpje Rode Loper dienst

THEMA: ‘VRIJHEID VOOR IEDEREEN?!’

INLEIDEND

Welkom
Woord van welkom + afkondigingen door
Ouderling van Dienst Willemien Homburg
We gaan staan
Aanmoediging
O: Bij alles wat we doen, weten we dat God
-die de hand heeft gehad in het ontstaan
van de aarde, de natuur en ons levenons draagt en nooit in de steek zal laten.
O: (drempelgebed)..Ja wij geloven in God,
Jezus en Gods Geest.
A: AMEN.
Groet V:
			
		 A:

Deze God groet U en
jullie allemaal met zijn vrede.
AMEN

MAAK ONS VRIJ VAN DE ZORGEN,
HEER VAN WAT ONS GEVANGEN HOUDT.
VREUGDELOOS, ONDER LAST GEBUKT,
DIE ONS BANGE HART BENAUWT.
LAAT ONS ZIEN DAT U ONS KENT;
DE ZORGEN, ONZE ANGST.
DAT U TE VERTROUWEN BENT:
WIJ ZIJN VEILIG IN UW HAND!
MAAK ONS VRIJ VAN DE BOOSHEID,
HEER DIE HET VUUR VAN LIEFDE DOOFT.
NIET VERZONKEN IN BITTERHEID,
DIE VAN VREDE ONS BEROOFT.
LAAT ONS ZIEN WAT LIEFDE DOET,
DIE ANGST EN VREES VERDRIJFT.
LIEFDE DIE NIET DWINGEND IS,
MAAR VERZOENT IN KWETSBAARHEID.
MAAK ONS VRIJ VAN DE WERELD,
HEER VAN WAT ONRUST GEEFT, VERWART.
VOORTGEJAAGD GAAN WIJ ONZE WEG,
ZONDER STILTE IN ONS HART.
LEER ONS IN UW VRIJHEID STAAN,
DOOR UW GEEST GELEID.
VUL ONS LEVEN, VUUR ONS AAN,
TOT DE WERELD WORDT BEVRIJD!

We gaan zitten
Introliederen 95: 1, 3
‘Steek nu voor God de loftrompet’
Introductie thema
Kyrie en Gloria moment
We gaan staan

Uitleg
Luistermuziek: Filmpje:
The violins of hope – Sunshine Cleaners
Herdenking overledene - Lied 886: 1 ‘Abba Vader’

Gebed-Gloria-Glorialied: 550: 1, 2
‘Verheug u gij dochter van Sion’
We gaan zitten

ANTWOORDEND

LEZEND EN UITLEGGEND

Collecte: 1. Diaconie: KIA Compassion,
			
een wereld zonder armoede
		
2. Kerk: Kerkmuziek

Aansteken van de kaarsen voor
licht bij het lezen uit de Bijbel

GEBED OM HULP VAN DE GEEST
Kindermoment: Projectlied - Presentatie > KND

Gebeden eindigend met Lied ELB 325: ’Onze Vader’

Lezingen Eerste Testament (BiGT):
Jesaja 61: 1 t/m 3 - Lector

Teken van Hoop < linkje

UITLEIDEND

Terugkoppeling kinderen
We gaan staan

Lezingen Tweede Testament (BiGT):
Galaten 5: 13 t/m 15 - Voorganger

Slotlied: 1005: 1, 2, 3, 4, 5 ‘Zoekend naar licht’

Lied: Gebed om vrijheid - Sela

Zegen

MAAK ONS VRIJ VAN DE WERELD HEER,
VAN WAT ONS BETOVERD HEEFT.
NIET GEBONDEN, ZOALS EEN SLAAF,
IN DE BAN VAN GELD EN TIJD.
LAAT ONS ZIEN WAT WAARDE HEEFT;
EEN SCHAT DIE NIET VERGAAT.
VRIJHEID WAAR UW KIND IN LEEFT,
ONVOORWAARDELIJK AANVAARD!

EXIT Filmpje
Pianospel: Imagine
John Lennon

B
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vrede!

u allen
Wij wensen
de zondag
een gezegen

<< YouTube linkje

