
17.00 uur Grote of 
Maria Magdalenakerk 
ORGELVESPER ORGELVESPER 
Quasi modo genitiQuasi modo geniti  
‘Als pasgeboren kinderen’‘Als pasgeboren kinderen’ (1 Petr. 2,2)  (1 Petr. 2,2) 

Organist: Organist: Arno van WijkArno van Wijk

Lector: Lector: Harm van EerdenHarm van Eerden

zondag 24 april 2022 - 10:00 uurzondag 24 april 2022 - 10:00 uur
G e m e e n t e b r i e f G e m e e n t e b r i e f 

V r e d e s k e r k V r e d e s k e r k 

OVER DE DIENST... 
Het is een week na Pasen. De uitroep dat “de Heer waarlijk is opgestaan” klinkt nog als echo in de verte. 
Maar andere geluiden en andere ervaringen zijn veel indringender. Dat is misschien zo in je eigen leven. 
Maar het gold zeker voor de vrienden van Jezus in de dagen na de opstanding. Sterker nog, van  
vertrouwen in de opstanding was nauwelijks sprake. Het is vooral verwarring, wat de toon zet.  
Totdat een ontmoeting onderweg een bijzondere ontmoeting wordt: de Heer is er bij.

Voorbeden kunt u doorgeven  
via deze link, klik hier!

Voorganger:
pastor Bart van Noord  
Ouderling van Dienst:
Harry van Waveren
Diaken van Dienst:
Marja Vreeke - Siljee 
Lector:  
Nicoline Nagtegaal
Kinderdienst:
Sija van Baalen
Collectant(en):
Jan Willem 'tHart
Collectedoelen:
1: Noodhulp Oekraïne 
2: Kerk
Organist: 
Marjanne Deij 
Koster:
Kees Wagenaar
Techniek geluid:
Jan Kwekkeboom 
Techniek beamer:
Elsa Adema

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden


Mededelingen 24 april 202224 april 2022

ONTMOETINGSOCHTENDEN 
Elke donderdag is iedereen 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.

DELTA VOOR INDONESIË
Ook dit jaar worden er weer boeken ingezameld voor het goede doel: 
Delta voor Indonesië Dit is het project van het Zeeuwse KiA doel. De opbrengst 
van de verkoop van de ingezamelde boeken is helemaal bestemd voor dit project. 

U kunt de boeken inleveren in week 17 en 18 –  
dat is van 24 april t/m 6 mei op de volgende adressen:
- Piet van Oosten - 0620128179 
 Heulmeetken 5 4464JL Goes    
 oost-west@hetnet.nl
- Leo Ruissen - 0619816165  
 Hoogewei 18 4464AL Goes    
 leoruissen@zeelandnet.nl 
- Jeannet Wondergem - 0113231446
 Kastanjestraat 305 4462VD Goes   
 jewojo@zeelandnet.nl
- Marja Vreeke- 0113223767
 Donkerstraat 22 4463VV Goes   
 famvreeke@zeelandnet.nl

GRAAG VOORAF EVEN CONTACT OPNEMEN.
De KiA werkgroep zorgt ervoor dat de boeken bij het centrale inzamelpunt  
terecht komen en als corona geen roet in het eten gooit worden de boeken in 
het toeristenseizoen verkocht in Veere vanuit de Kleine Kerk.

Delta voor Indonesië  
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 DE OEKRAÏNERS IN GOES

Vanuit het samenwerkingsverband van de 12 kerkgenootschappen in Goes onder de naam Diamant Oekraïne 
Team een voorgangsbericht. De Marnixflat zit vol. Op het terrein van Emergis (de Motte) komen nu ook  
Oekraïners te wonen. Met Pasen krijgen ze allen een kleine attentie namens de kerken. 
We zoeken nog beheerders en assistenten voor beide locaties. Zij zijn het eerste contact voor de Oekraïners 
en de vraagbaak voor heel veel probleempjes en problemen. Zij zijn de wegwijzers, vooral in de eerste weken 
en belangrijke steunpilaar voor de nieuwkomers!  Vrijwilligers kunnen zich melden diamantoekraine@gmail.com 
of via het telefoonnummer van het Diamant Oekraïne Team: 0113-700274 (Adrie van Damme)
Mieke van de Slikke, Klaas van der Woude
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Klik hier voor een mooie  Klik hier voor een mooie  
compilatie van de witte donderdagcompilatie van de witte donderdag

mailto:oost-west%40hetnet.nl?subject=Boekeninzameling%202022
mailto:%20leoruissen%40zeelandnet.nl%20?subject=Boekeninzameling%202022
mailto:%20jewojo%40zeelandnet.nl?subject=Boekeninzameling%202022
mailto:%20famvreeke%40zeelandnet.nl?subject=Boekeninzameling%202022
mailto:diamantoekraine%40gmail.com%20?subject=Vrijwilligers%20Oekraine%20opvanghulp
https://donatie.protestantsekerk.nl/kerkinactie/?projectid=7016N000000cKdyQAE
https://youtu.be/DVh8-D9eXBk
https://donatie.protestantsekerk.nl/kerkinactie/?projectid=7016N000000cKdyQAE
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https://youtu.be/DVh8-D9eXBk
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CANTATE!

14 mei | 15.30 uur | Nicolaaskerk | Kortgene | Cantateconcert  
14 mei | 20.00 uur  | Maartenskerk | Wemeldinge |  Cantateconcert
15 mei | 10.00 uur | Petruskerk | ‘s Heer Arendskerke | Cantatedienst
15 mei | 15.30 uur | Grote of Maria Magdalenakerk | Goes
Lezing: ‘Ich will an den Himmel denken’ door dr. Arie Eikelboom
15 mei | 17.00 uur | Grote of Maria Magdalenakerk | Goes |  Cantatevesper

Koninklijk Conservatorium Den Haag | Dirigent: Rutger Valentijn Mauritz

‘Ich will an den Himmel denken’

De toegang is gratis, reserveren via zingenindekerk.nl/agenda

https://youtu.be/qvlEYlodANU


Groene 
kerkdienst

Zondag 1 mei 2022 

10:00 uur

Vredeskerk Goes

thema Groener leven?!
Een missionaire dienst met een duurzaam karakter

Vredeskerk
Ds W H van der Vegtplein 2 Goes

protestantsgoes.nl
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AGENDA: 
MAANDAG 25 APRIL, VREDESKERK: 19.00 uur tot ca. 20.00 uur - MEDIATIEGROEP 

ivm. vakantie Geen Basiskatechese
DINSDAG 26 APRIL, GROTE KERK:  ivm. uitreiking koninklijke onderscheidingen GEEN MIDDAGGEBED
DONDERDAG 28 APRIL, VREDESKERK: 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131 
mobiel 06-20743818. AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 28 APRIL 2022, 20.00 UUR.

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJKE EN BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD: Mw. C. E. Dekker-Nieuwdorp, De Spinne 
WEST/CENTRUM: Mw. A. H. Mulder-Jansen, Zevenbladhof
OOST: Mw. A. Lock-Burger, Randhof
ZUID:  Ineke Geertse,  Perestraat 

PASTORALIA: 
Dhr. Marcusse, zijn longontsteking is over en hij verblijft nu op een 
andere afdeling in Ter Valcke, maar is nog steeds zwak.

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.

GROENE DIENST OP 1 MEI

‘De Werkgroep Groene Kerk heeft met ds. Janos een Groene 
kerkdienst voorbereid. Sinds lange tijd was dat niet meer 
gebeurd. Omdat wij een Groene Kerk zijn, wordt van ons 
verwacht dat we elk jaar een nieuwe groene stap nemen. 
Zo vergroenen wij als kerk én zeker ook als leden en  
betrokkenen van onze Protestantse Gemeente ons stukje van 
de wereld. Op dat laatste ligt het accent dit jaar: hoe kunnen 
wij in ons persoonlijke leven meer groene stappen zetten? 
We concentreren ons daarom dit jaar op bewustwording en 
dus willen we nagaan hoe we in de praktijk van het dagelijks 
leven groener zouden kunnen leven. Vandaar ook ons thema 
in deze dienst ‘Groener leven’. We gaan daarbij nu een stapje 
verder dan wat we allemaal al weten en brengen u/ jullie op 
nieuwe ideeën.  
En verder wordt het een leuke aantrekkelijke dienst met 
het plan om iets leuks met de kinderen te doen. We gaan 
het positief benaderen om samen groener te worden. 
Probeer er dus bij te zijn! 

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


DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel: Jezus leeft en ik met Hem, Lied 641 
J.G. Walther 

Welkom 
Welkomstwoord door de Ouderling  
van Dienst Harry van Waveren

 We gaan staan

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

Lied   280, 1, 2 en 3  
De vreugde voert ons naar dit huis

Groet 
V:  Genade zij u en vrede van God, onze Vader en
 van Jezus Christus, de opgestane Heer. 
A: AMEN.

We gaan zitten

Lied 647: 1 en 2 Voor mensen die naamloos

Gebed om de nood van de wereld

Glorialied: 150 Loof God, loof Hem overal.

DIENST VAN HET WOORD
De kaarsen worden aangestoken aan  
het licht van de Paaskaars.

GEBED
Kindermoment 

LEZING UIT DE GESCHRIFTEN: 
Genesis 28: 10-22 Ikzelf sta je terzijde

Lied 280: 4, 5 en 6  
Zal dit een plaats zijn waar de hemel open gaat

EVANGELIELEZING:  
Lucas 24: 13-35  
Zij herkenden Hem door het breken van het brood 

Lied 646 De Heer is onze reisgenoot

Uitleg en verkondiging

Lied 624 Christus, onze Heer, verrees

Orde van de Dienst
      VredeskerkVredeskerk 24 april 2022 - 10:00 uur  

voorganger: Pastor Bart van Noord

Wij wensen u allen  
Wij wensen u allen  

een gezegende zondag
een gezegende zondag

DIENST VAN ONS ANTWOORD
Gedachtenis overledenen in stilte

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed.  
Gezongen ‘Onze Vader’: (Onze Vader, bron van licht)

Aandacht collectedoelen. 
1. Noodhulp Oekraïne
2. Kerk

Terugkomst kinderen.

 We gaan staan

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied  630 1 en 4 
Sta op! Een morgen ongedacht.

Zending en zegen
A: AMEN. (gezongen)

We gaan weer even zitten om te  
luisteren naar het orgelspel:  

Orgelspel: 
Voluntary G Major, John Stanley.

tweede zondag van Pasen  tweede zondag van Pasen  

Beloken PasenBeloken Pasen

Ds. W. H. van der Vegtplein 2, Goes

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

LITURGIE RODE LOPER DIENST 
VOOR 10 APR 2022, 10 U. 
DS. JANOS  SCHELLEVIS +RL TEAM 
PIANO: NATHALIE VANE 
DRUMS: STIJN BAAS  
GITAAR: THIJS WASSINK 

 

GEM. 
Brief 
versie 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/3py_xCJL1yE
https://youtu.be/LjGHmrZV6Pw
https://youtu.be/LjGHmrZV6Pw

