
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

KinderNevenDienst:
Ingrid Driessen

Crèche:
Ida Kortekaas

lector:
Dick de Vries

Collectant(en):
Wim Slabber

Collectedoelen:
1: Diaconie:

Ondersteuning vrijwiligers 
gemeenten en de Kerk 

2: Kerk 
Organist

Marjanne Deij
Koster:

John Dieleman
Techniek geluid:

Irene Oosterveld
Techniek beamer:

Elsa Adema

Over deze dienst:
Een ontmoeting tussen twee verre neven, vrienden, tussen Johannes de Doper en 
Jezus; een merkwaardige ontmoeting. Er wordt niet verteld dat Johannes Jezus 
doopt. Johannes wijst op Jezus als het lam van God, dat wegneemt de zonde van 
de wereld. Dat laatste klinkt zwaar: wat is de zonde van de wereld, en hebben wij 
daar deel aan? Kunnen we er ook anders, lichter, naar kijken? Zo dat het ons raakt en 
meeneemt in de beweging van Jezus?
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ACTIE KERKBALANS 2023  

IS GESTART 
Geef vandaag voor  

de kerk van morgen
klik hier voor meer info!

UITNODIGING GROOTHUISBEZOEK 2023:   AAN TAFEL ! 
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.  

17 JANUARI - VREDESPODIUM: POLARISATIE, HOE DAAR MEE OM TE GAAN?
Dinsdagmiddag 17 januari ben je tussen 14.00 en 16.00 uur van harte welkom bij het Vredespodium voor 
inloop, ontmoeting en themagesprek. Het begin van het nieuwe jaar heeft al opgeleverd dat veel Nederlanders 
zich zorgen maken over de toenemende polarisatie. Er lijkt soms bijna geen onderwerp meer te bedenken of 
mensen en groepen komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. De (sociale) media zijn vervolgens het podium 
om elkaar om het hardst te bestrijden. Herkennen we die verharding zelf? Maakt een christelijke levenshouding 
een verschil, en hoe ziet dat er dan uit? Kortom, een actueel gesprek, waarin we elkaar niet de maat zullen 
nemen. Weet je welkom! Het gesprek wordt geleid door Bart van Noord. Aanmelden hoeft niet, maar is wel 
handig: bartvannoord@gmail.com of 06 422 96 515.

GELOOF IN JE LEVEN  
Geloven is een werkwoord, en is dus in beweging. Toch wordt bij ‘geloof’ vaker gedacht aan een optelsom van 
overtuigingen, standpunten en posities. Geloven krijgt hiermee iets dogmatisch, verschillen worden benadrukt en 
overeenkomsten niet meer gewaardeerd. Tijdens de gespreksserie ‘Geloof in je leven’ gaan we op een andere  
manier aan de slag, we stellen de beweging centraal. Wat beweegt jou en hoe heeft jouw geloof je in de loop van  
je leven gevormd dat betekenis kreeg in je doen en laten. We verkennen van wie we leerden geloven, wat zich 
afspeelde in de band met God, hoe het geloven herkenbaar was en is in je leven en welke inspiratiebronnen hierin 
een rol spelen. 
De bijeenkomsten zijn op donderdag 26 januari, 9 en 23 februari, van 14.00 tot 16.30 uur in de Vredeskerk. Begeleiding, 
informatie  en aanmelding (vóór 18 januari): Bart van Noord, bartvannoord@gmail.com, 06 422 96 515.

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://youtu.be/U_ZYXPKYGVI
https://www.protestantsgoes.nl/informatie/financieel/kerkbalans
mailto:bartvannoord%40gmail.com?subject=Vredespodium
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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. Vult u het toezeggingsformulier, liefst vandaag 
nog, maar in ieder geval voor 21 februari, ruimhartig in.  
Dit is de uiterste datum voor de tijdige handmatige 
verwerking.  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! 

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 Corry Verburg Organist is Nico Dekkers U bent van harte welkom

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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DE CANTATE KⱯⱯRAVAAN  
DRIEKONINGEN 2023

De De CANTATECANTATE-K-KⱯⱯRAVAAN bedankt u allen voor het  RAVAAN bedankt u allen voor het  
bijwonen van de concerten en cantatediensten!bijwonen van de concerten en cantatediensten!

Geniet hier van een schitterende audio... klik hier!

http://www.esid.nl/AudioCantate2023.mp3
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Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: GEMEENTEBRIEF@ESID.NL 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 19 JANUARI 2023, 20.00 UUR.

AGENDA: 
DINSDAG | 17 JAN. GROTE KERK - 12.30 uur tot ca. 13.00 uur - MIDDAGGEBED
DINSDAG | 17 JAN. VREDESKERK - 14.00 uur tot ca. 16.00 uur - VREDESPODIUM met pastor Bart van Noord
DONDERDAG | 19 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. G. van Noord-Herlaar, De Stelle
WEST/CENTRUM: Dhr.M.C.Overbeeke, Houttuinen
OOST:  Mw. Belzer, Zomerweg, kloetinge
ZUID: Mw. Korstanje-Joziasse,  Elvis Presleylaan

PASTORALIA:
Mw. Francien de Neef-Eversdijk (Wolfshoek) verblijft in Ter Valcke.

OVERLEDEN:
Op 8 januari overleed in de leeftijd van 88 jaar, Johanna Louwerse-Janse. Jo woonde voorheen met haar man 
Co in De Horst en werd de laatste periode verzorgd in Ter Valcke. De afscheidsdienst voorafgaande aan de 
begrafenis was op vrijdag 13 januari in de Pelgrimskerk in Vrouwenpolder en werd geleid door pastor Bart van 
Noord. Bidden wij voor Co, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

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
Nelleke van der Linden
 

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

DIENST VAN DE VOORBEREIDINGDIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel: Allein Gott in der Hoh sei Ehr, 
J.G. Walther.

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:  …Door Jezus Christus, onze Heer,
A: AMEN.

Lied 96: 1, 5 en 6. 
‘Zing voor de Heer op nieuwe wijze.'. 

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: 150a: 1, 2, 3 en 4. ‘Geprezen zij God!’ 

DIENST VAN HET WOORDDIENST VAN HET WOORD
Kaarsen ter weerszijde van de Schrift 
worden aangestoken.

GEBED
V:  Door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN

Kindermoment.
Lied ZG 7/23: ‘Elke morgen gaat de zon weer op’. 
1. Elke morgen gaat de zon weer op 
 en ze wekt de wereld tot nieuw leven, 
 want het licht van God is trouw gebleven 
 aan het stralen van de eerste dag.

2. Elke morgen gaat de zon weer op 
 en zij geeft aan alles nieuwe ogen. 
 Zelfs de regen krijgt dan kleurenbogen, 
 omdat God zijn schepping niet vergeet.

3. Elke morgen gaat de zon weer op 
 en verspreidt het licht van Gods genade. 
 Zij verwarmt wat groeit tot goede aarde. 
 Elke dag opnieuw de eerste dag! 

Inleiding lezingen
LEZING UIT DE PROFETEN: 
Jesaja 42,1-9 (Dienaar van God).
 
Antwoordlied  530: 1, 2 en 4.  
‘De Geest des Heren is op hem’.

EVANGELIELEZING:
 Johannes 1, 29-34. (Rond Jezus’ doop).
 
Lied 524: 1,2, 3 en 5. ‘Nu Gij de doop ontvangt’.

Uitleg en verkondiging

Lied 527: 1 t/m 5. ‘Uit uw hemel zonder grenzen’

DIENST VAN ONS ANTWOORDDIENST VAN ONS ANTWOORD
Gedachtenis overledene(n) 
aandacht collectedoelen.
Gebeden, stil gebed. Gebeden worden afgesloten  
met het gezamenlijk zingen van: Lied 368c: 
‘Doe lichten over ons uw aangezicht’
 ‘Onze Vader’ (samen gesproken).

Terugkomst kinderen

 We gaan staan

ZENDING EN ZEGENZENDING EN ZEGEN
Slotlied  528: 1, 3, 4 en 5. 
‘Omdat Hij niet ver wou zijn’. 

Zending en zegen  
met gezongen Amen (Lied 431 B).
 
Orgelspel: 
Preludium B-dur, J.S.Bach.

2e zondag na Epifanie, 
dienst van Schrift en Gebed.

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

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

