
4e ZONDAG 40-DAGENTIJD JOHANNES 9:30
‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen  
geopend heeft.’ (Johannes 9:30)

Hoe kunnen we iemand llaten zien hoe belangrijk ons geloof voor ons is?
Je hoeft niet alle antwoorden te hebben om met anderen over Jezus te kunnen 
praten. Ook vandaag is de hoofdkleur nog paars, maar we zien ook de kleur roze. 
Op de 4e zondag van de 40-dagentijd wordt de kleur roze gebruikt om aan te geven 
dat het licht van Pasen al wat doorschijnt. We zien wee stevige takken gespannen 
tot twee halve bogen waardoor de omtrek van een oog wordt gevormd, in het 
midden van de ellips ,met roze hyacintenbloemen een pupil. Een oog om mee te 
kijke... (klik hier, of op de foto hiernaast)

Voorbeden kunt u doorgeven  
via deze link, klik hier!

Voorganger:
Ds. Nelleke van der Linden

Ouderling van Dienst:
Willemien Homburg
Diakenen van Dienst:

Jeannet Wondergem
KinderNevenDienst:
Harry van Waveren

lector:
Willemien Homburg

Collectant(en):
Hedwig van der Slikke - Burger

Collectedoelen:
1: Missionair: Ontdekken in de 

kliederkerk & Kerk 
2: Kerk 

Organist:
Erik Zwiep

Koster:
Kees Wagenaar

Techniek geluid:
Irene Oosterveld

Techniek beamer:
Fokke Roelofs

OVER DEZE DIENST: 

Ziende blind zijn, blind zijn en toch kunnen zien. Zelfs van een ziener en profeet 
als Samuel leren we niet alleen af te gaan op wat we zien. Zouden wij kunnen 
zien als de Eeuwige, Die kijkt naar het hart? Hij, Die het licht voor de wereld is, 
stelt ons daartoe in staat, getuige de blindgeborene die door Hem gaat zien.

GemeentebriefGemeentebrief  VredeskerkVredeskerk
zondag 19 maart 2023 - 10:00 uurzondag 19 maart 2023 - 10:00 uur

klik voor 
vergroting 
en verdere
uitleg.

vanmiddag: KOORVESPER 
GROTE OF MARIA  

MAGDALENA KERK  
AANVANG: 17.00 UUR 

Maria Magdalena Cantorij  
olv Rutger Mauritz  
Organist:Erik Zwiep 
Lector: Dick de Vries
Cantrix: Sigrid de Wit

4e zondag van de 40-dagentijd 4e zondag van de 40-dagentijd 

ONZE EIGEN PG GOES-APP IS ER!
Je kunt hem nu downloaden in de store,  

zoek op PG Goes. of klik hiernaast>>>:

Download-link:  
naar 'n uitgebreiden uitleg!

Neem uw telefoon mee  
naar de dienst, en ons team helpt u...

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/blijf-alsjeblieft-voor-ons-bidden/
https://youtu.be/jOLqxeebGXI
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.donkeymobile.pkngoes
https://apps.apple.com/nl/app/pg-goes/id1661951531
http://www.esid.nl/HandleidingPGGoes.pdf
http://www.esid.nl/HandleidingPGGoes.pdf


DE COLLECTES: 
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en heeft als doel Het ontdekken van de Kliederkerk.  

Dit doel past in de cyclus van Kerk in Actie in de 40 dagentijd. De Kliederkerk is een missionaire vorm van 
kerkbeleven. Jong en oud gaan creatief bezig om de boodschap in de bijbelverhalen te ontdekken. Voor deze 
nieuwe vorm is er steun van de PKN om deze vorm mee te ontwikkelen. We gaan er binnenkort ook in onze 

eigen gemeente mee aan de slag.

De tweede collecte is voor de Kerk.
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EXPOSITIE VAN SCHILDERIJEN OVER MARIA MAGDALENA 
Gedurende de 40 dagen voor Pasen is er in de Nicolauskerk in Wolphaartsdijk een expositie van schilderijen over 
Maria Magdalena. Van 25 februari tot Pasen. Elke zaterdag toegankelijk tussen 10.00 uur en 15.00 uur. En op 
zondag kun je een kerkdienst bijwonen en daarna of daarvoor even kunstkijken. Van harte welkom bij de buren!! 
Misschien een mooi doel voor een fietsrondje of ritje!?

SPIRITUEEL CAFÉ  
Een aantal keer per jaar willen we elkaar ontmoeten om met elkaar in gesprek te gaan rondom thema's die  
centraal staan in ons leven. Zingeving, verdieping, verwondering en of de zoektocht daarnaar. In de vorige twee 
edities gingen we in gesprek over de snelheid van het bestaan en we deden het zingevingsspel. Dit keer kijken we 
onder ander andere naar een inspirerend interview met Dirk de Wachter en gaan we in gesprek over troost. Dat 
dan doen we bij voorkeur in een in aantrekkelijke en warme omgeving die voor iedereen toegankelijk is   
DATA: zondag 19 maart van 15.00 uur tot 17.00 uur.   
LOCATIE: Hof Olmenstein, Abbekindersezandweg 21 , Kloetinge.  
BIJDRAGE: € 7,50 (incl kofie/thee). Opgeven kan via mail: hrm@duininckconsult.nl 

ETEN MET STADSGENOTEN OP 
WITTE DONDERDAG IN DE GROTE KERK
Op 6 april verandert de Grote Kerk in de “grootste huiskamer van Goes”.

De maaltijd begint om 17.45 uur (inloop vanaf 17.15) en duurt tot 18.45 uur.
Witte donderdag vormt een opmaat naar het Paasfeest, op die dag at Jezus een maaltijd met Zijn leerlingen,  

voordat Hij werd gearresteerd en veroordeeld om te sterven. Daarom wordt er met elkaar een eenvoudige maaltijd  
met soep en brood gegeten.

De organisatie hiervan ligt bij St. GoedNieuwsGoes, waar de PG Goes deel van uitmaakt. Na de maaltijd kan de  
bezoeker deelnemen aan de kerkelijke viering, in een stemming van soberheid en stilte. Op dezelfde tijd vindt een 
eucharistieviering plaats in de H. Maria Magdelena kerk aan de overkant. Komt u, kom jij ook meeëten? Neem je je 

familie en vrienden of buren ook mee? Iedereen is welkom, toegang is vrij, maar het is wel nodig om je vooraf even aan 
te melden. Dat kan via www.GoesViertPasen.nl  Heeft u vragen over de maatijd? Bel gerust naar 06 12896416.

Om alles in goede orde te laten verlopen zijn er natuurlijk weer veel vrijwilligers nodig. Vroeg in de middag  
(13.00 uur) zal alles gereed gemaakt worden en vanaf 17.00 uur weer terug in de kerk om als gastheer/ vrouw 

klaar te staan voor de gasten van de maaltijd. Aanmelden ook via de site of telefoon (Willemien Homburg)
 

foto's: ETEN MET STADSGENOTEN 2022

NOODHULP SYRIË EN TURKIJE: BEDANKT!
De diaconie en de werkgroep Kerk in Actie zijn is bijzonder blij de opbrengst van de noodcollecte die werd 
gehouden op 5 maart te kunnen melden. Samen brachten we € 3.379,81 bijeen. En met de verdubbelingen van 
de diaconie en de werkgroep komen we dus ruim boven de € 10.000,-... Om stil van te worden, zo mooi! 
Maar beter is het u allen hartelijk te danken voor uw bijdragen. 

https://protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/?p=41&gclid=EAIaIQobChMIlOia2tLg_QIVAwiLCh39MARtEAAYASAAEgKdRPD_BwE
mailto:hrm%40duininckconsult.nl%20?subject=spiritueel%20cafe
http://www.GoesViertPasen.nl 
https://protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/?p=41&gclid=EAIaIQobChMIlOia2tLg_QIVAwiLCh39MARtEAAYASAAEgKdRPD_BwE
http://www.protestantsgoes.nl
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GENOMINEERD ALS TOONZETTER BIJ NPO KLASSIEK! 
De CANTATEKⱯRAVAAN is een muzikale tournee die 
rondtrekt door de Zeeuwse dorpen en steden. 
En ons initiatief is opgemerkt door NPO klassiek voor de 
rubriek “de toonzetter” waarin muzikale projecten die zich 
onderscheiden worden uitgelicht op de radio met een 
reportage. Iets waar we echt wel een beetje trots en  
ontzettend blij mee zijn.

Als muzikale ambassadeurs brengen wij de Cantates van 
bijvoorbeeld Bach en andere kwalitatieve kerkmuziek met 
talentvolle musici die aan het begin van hun professionele 
carrière staan dichterbij de mensen, in hun eigen dorp.  
Het is een bewuste keuze om ook op treden in dorpen 
waar de bakker, slager, de supermarkt, en soms zelfs de 
huisarts inmiddels verdwenen zijn.

De CANTATEKⱯRAVAAN is het slotakkoord in de reeks 
“toonzetters” en wij zijn te horen in de uitzending op de 
vroege woensdagochtend 5 april 2023 op NPO Klassiek. 
https://www.nporadio4.nl/thema/toonzetters

Wil je het meemaken!? Dat kan, er zijn nog kaarten te 
bestellen via: https://zingenindekerk.nl/artiesten/maria-magdalena-cantori/

PASSIECONCERT CODARTS KERKMUZIEK ENSEMBLE 
(Mozeskerk, Biezelinge)
Op vrijdagavond 24 maart zullen de Kerkmuziek- 
studenten van het Rotterdams Conservatorium  
(Codarts) een Passieconcert verzorgen in de  
Mozeskerk. Op het programma staan bekende  
aria's en koralen uit de Matthäus Passion en  
Johannes Passion van Bach (o.a. de aria 'Aus Liebe' en 
'Ich folge Dich') en uit de Messiah van Händel (o.a. 'I 
know that my Redeemer liveth'). Gezongen en ge-
speeld door getalenteerde conservatoriumstudenten 
kerkmuziek onder leiding van Hanna Rijken. Er zullen 
ook enkele bekende passiekoralen vierstemmig met 
alle aanwezigen worden ingestudeerd en uitgevoerd 
(o.a. 'Erkenne mich, mein Hüter'). Uitvoerenden: Anneke de Hoop, Gertine  
Hoefnagel, Wibren Jonkers, Steven Knieriem en Maarten Wilmink, o.l.v. Hanna 
Rijken. AANVANG CONCERT: 20:00 uur, kerk open vanaf 19:30 uur.
Kaartverkoop op de avond zelf in de Mozeskerk of via 
https://zingenindekerk.nl/evenementen/hanna-rijken-kapelle-biezelinge/ of 

https://thepassion40daagse.nl/concerten/hanna-rijken-vocal-theologen-ensemble/
(lukt het bestellen / reserveren niet, neem dan even contact op met Quinten van de Vrie 
(06-20131214 of quinvrie@zeelandnet.nl). De kaarten kosten EUR 10 per persoon (kinderen EUR 5). De opbrengst 
van de kaartverkoop is voor een goed doel, aangedragen door de PKN (Protestantse Kerk in Nederland). 

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.

https://zingenindekerk.nl/artiesten/maria-magdalena-cantori/
https://zingenindekerk.nl/evenementen/hanna-rijken-kapelle-biezelinge/
https://thepassion40daagse.nl/concerten/hanna-rijken-vocal-theologen-ensemble/
mailto:quinvrie%40zeelandnet.nl?subject=
https://www.protestantsgoes.nl/informatie/financieel/geven
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Mededelingen kunt per e-mail, uiterlijk voor donderdag avond 20.00 uur, sturen naar: GEMEENTEBRIEF@ESID.NL 

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJK,BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD:  Mw. E.T. Dekker-Roos, Attleestede
WEST/CENTRUM: Mw.A.N. Pleijte, Hollandiaplein 
OOST:  Mw. C. de Pan, mecklenburglaan
ZUID: Dhr. Rinus Landman, Populierstraat

AGENDA: 
ZONDAG | 20 MRT. GROTE KERK - 17.00 uur tot ca. 18.00 uur - ABDIJVESPER IN DE 40-DAGENTIJD
DINSDAG | 21 MRT. GROTE KERK - 12.30 uur tot ca. 13.00 uur - MIDDAGGEBED
DONDERDAG | 23 MRT. VREDESKERK - 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

OVERLEDEN:
Op maandag 13 maart is plotseling overleden ons gemeentelid Pieter Machiel Sulsters. Piet is 71 jaar geworden. 
Hij was weduwnaar en woonde aan de Karremansweidjes in Mannee. De dankdienst voor zijn leven wordt  
gehouden in de Vredeskerk op dinsdag 21 maart om 13.30 en zal worden geleid door ds. Janos Schellevis.  
Vooraf aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren.

PASTORALIA:
Fam. Co en Nel Verdonk (Weidezicht) zijn na een verblijf in het zorghotel in Vlissingen weer thuisgekomen.

40DAGEN HEILIGE HERRIE, OOK MET 4 BIJDRAGEN VAN DS. JANOS
De 40dagen tijd. Een tijd om te bezinnen, een tijd om even stil te staan bij jouw relatie met God. 
Via 40dagenheiligeherrie.nl hebben we, samen met andere schrijvers, een 40 dagen kalender 
geschreven. Aan de hand van de Petrus kalender hebben we overdenkingen geschreven en 
deze verbonden aan een popsong. Afgelopen jaar ervaren dat mensen hier echt van konden 
genieten om op deze manier met geloof bezig te kunnen en mogen zijn. Onze schrijvers heb-
ben dit jaar teasers gemaakt. Elke dag zullen we een nieuwe teaser online zetten op 1 van de 
onderstaande socialmedia kanalen. 
Instagram  Facebook
TikTok Youtube Via de link hierboven kun je je ook inschrijven om dagelijks een reminder te ontvangen.

VESPERS IN DE 40-DAGENTIJD, Sinds Aswoensdag, (het begin van de 40 dagen periode) tot en 
met Pinksteren is er wekelijks vespers op zondagmiddag om 17:00 uur. De vespers in de Grote Kerk zijn korte 
diensten, waarin de nadruk ligt op bezinning door muziek, zang, gebed en stilte. Deze vorm van aandacht en 
inkeer is een manier om samen toe te leven naar de dagen waarin we het lijden en sterven en de opstanding van 
Jezus Christus gedenken, op weg naar Pasen dus. Qua stijl zijn de vespers afwisselend in koor-, orgel- en abdijstijl. 
U bent van harte welkom om de vespers bij te wonen. De vespers worden verzorgd door de werkgroep getijden. 

TAIZE VIERING : 19 MAART 2023 19 maart 2023 wordt er in de Geerteskerk te Kloetinge weer een 
Taizé-viering gehouden om 19:30 uur. Het thema van deze viering is: SAAMHORIGHEID. Kenmerkend voor Taizé 
vieringen zijn het zingen van meditatieve liederen, inspirerende teksten, stilte en het aansteken van een kaarsje. We 
hopen u ook te mogen ontmoeten bij deze inspirerende momenten van samen zijn, de kerk is open vanaf 19 uur.  
U bent van harte welkom. 

MIDDAGGEBED 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 Muzikale begeleiding door: Nico Dekkers
U bent van harte welkom

VREDESPODIUM GAAT A.S. DINSDAG 21 MAART NIET DOOR
In verband de afscheidsdienst van dhr. Sulsters in de Vredeskerk gaat het Vredespodium op dinsdagmiddag 21 maart niet 
door. Het eerstvolgende Vredespodium is voorzien voor dinsdagmiddag 4 april.

mailto:gemeentebrief%40esid.nl%20?subject=bericht%20voor%20de%20Gemeentebrief%20voor%20a.s.%20Zondag
https://40dagenheiligeherrie.nl/
https://www.instagram.com/erzitmuziekindekerk/?goal=0_86117807bf-3685e1d130-251960597&mc_cid=3685e1d130&mc_eid=2a655547c4
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090620581655&goal=0_86117807bf-3685e1d130-251960597&mc_cid=3685e1d130&mc_eid=2a655547c4
https://www.tiktok.com/@erzitmuziekindekerk?goal=0_86117807bf-3685e1d130-251960597&mc_cid=3685e1d130&mc_eid=2a655547c4
https://www.youtube.com/@erzitmuziekindekerk
https://40dagenheiligeherrie.nl/


thema: 

19 maart 2023 - 10:00 uur
Ds. Nelleke van der Linden
4e zondag van de 40-dagentijd 
Dienst van Schrift en Gebed

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel: Herr Jesu Christ, du höchstes Gut 
J.G. Walther.

Welkom 
Welkomstwoord door de Ouderling  
van Dienst Jaap Bouman.

 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 122: 1 en 3. 
‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’

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

We gaan zitten

Kyriëgebed.
Kyriëlied: 281: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 
‘Wij zoeken hier uw aangezicht’.

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

GEBED
Kindermoment > Filmpje > Plaat en boek
Projectlied: melodie NLB 536 
1. Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan.
 Met de verhalen van het goede leven
 zal God ons hoop en licht en liefde geven.
 Vier met ons mee dat alles anders kan.

2. Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
 Kom met geluk en kom ook met je vragen. 
 God wijst de weg in deze veertig dagen. 
 Open je ogen, zorg dat jij het ziet 

Inleiding lezingen
LEZING UIT DE PROFETEN: 
1 Samuel 16, 1-13. (David wordt gezalfd).
 
Lied 171: 1, 2, 3, en 4. 
‘David werd gekozen boven alles uit’. 

EVANGELIELEZING:
 Johannes 9,1-13 en 26-41 
(Jezus geneest een blindgeborene)
 
Lied 534: 1 ‘Hij die de blinden weer liet zien’.

Uitleg en verkondiging

Lied  858: 1, 2, 3 en 4. ‘Vernieuw in ons, o God’.

DIENST VAN ONS ANTWOORD
Gedachtenis overledene(n) 

aandacht collectedoelen.

Gebeden, stil gebed. Gebeden worden afgesloten  
met het gezamenlijk zingen van het 
‘Onze Vader’ Lied: 369d. 

Terugkomst kinderen

 We gaan staan

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied  546: 1, 4 en 5. 
‘Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden’.

Zending en zegen  
met gezongen Amen (Lied 431 B).
 
Orgelspel: 
'Herzliebster Jesu' - J. Brahms.

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/blijf-alsjeblieft-voor-ons-bidden/
https://youtu.be/c-N--PdVmWU


44ee ZONDAG 40-DAGENTIJD ZONDAG 40-DAGENTIJD Johannes 9:30 Johannes 9:30

‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.’‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.’

kernwoordenkernwoorden::    
zien, kijken, open ogenzien, kijken, open ogen

meditatievemeditatieve  teksttekst o oculiculi;;    
OPEN OGEN ZIEN, OPEN OGEN ZIEN, 

KIJKEN, GEZIEN WORDEN KIJKEN, GEZIEN WORDEN 
WIE BEN JIJ GEWORDEN?WIE BEN JIJ GEWORDEN?


