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zondag 2 oktober 2022 - 10:00 uurzondag 2 oktober 2022 - 10:00 uur

ISRAËLZONDAGISRAËLZONDAG
1616ee zondag na Trinitatis zondag na Trinitatis

Voorbeden kunt u doorgeven  
via deze link, klik hier!

Voorganger:
Dr. Mar van der Veer, Zierikzee
Ouderling van Dienst:
Corry Verburg-Abrahamse
Diakenen van Dienst:
Jeannet Wondergem
Lector:
Leo Ruissen
Kinderdienst:
Ingrid Driessen
Collectant(en):
Wim Slabber
Collectedoelen:
1: Diaconie: Kerk in Actie  
 Kerk & Israël
2: Kerk: Orgel Vredeskerk 
Organist:
Marjanne Deij
Piano en viool:
Jonan en Herwin
Koster:
John Dieleman
Techniek geluid:
Jos Nieuwdorp
Techniek beamer:
Elsa Adema

VREDESPODIUM DINSDAGMIDDAG 4 OKTOBER: KOU, OORLOG EN VREDE
Dinsdagmiddag 4 oktober starten we weer met het Vredespodium. Tussen 14.00 en 16.00 uur ben je iedere 1e 
en 3e dinsdagmiddag van de maand van harte welkom in de Vredeskerk voor inloop, ontmoeting en gesprek. 

Het groepsgesprek heeft steeds een thema, dat aan de actualiteit in de samenleving of kerk ontleend is.
Op 4 oktober staan we stil bij de grote zorgen van velen over de oorlog in Europa, want zo kunnen we het 

langzamerhand wel noemen. Voor de meesten van ons een nieuwe en soms angstige ervaring, voor de ouderen 
de herinnering aan eerder, en toen gedacht “Nooit meer”. U bent van harte welkom! 

Het gesprek wordt geleid door pastor Bart van Noord. 
Aanmelden hoeft niet, maar is wel handig: bartvannoord@gmail.com of 06 422 96 51

OVER DEZE DIENST... 

‘Op de uitkijk’ is het thema van de dienst. 
We gaan met elkaar een toren beklimmen 

en bovenop de wachttoren ontmoeten we 
niemand minder dan de profeet Habakuk.  

We raken aan de praat. En opeens ontstaat 
er een diepgaand gesprek tussen een 

joodse profeet die duizenden jaren geleden 
leefde met iemand uit de Vredeskerk in 

Goes. Kun je elkaar dan begrijpen? Of 
ontdekken we gaandeweg dat er meer 

overeenkomsten zijn dan we ooit dachten?

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
mailto:bartvannoord%40gmail.com?subject=Vredespodium%204%20oktober
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KERK IN ACTIE: KOEK BIJ DE KOFFIE! - 16 OKTOBER 
Op zondag 16 Oktober wil de KIA werkgroep nogmaals actie voeren voor de projecten in Indonesië: 
KOEK BIJ DE KOFFIE!! Om dit mogelijk te maken hebben we de medewerking nodig van gemeenteleden die 
‘iets’ willen bakken, het liefst gebak wat buiten de koelkast bewaart kan blijven en wat voorgesneden is!!  
Er wordt € 1,50 per stuk gevraagd en dit komt helemaal ten goede aan de drie projecten die tot eind 2022 lopen.                                             

U kunt zich aanmelden (z.s.m.) bij de werkgroepsleden:
Marja Vreeke famvreeke@zeelandnet.nl
Marlies Langeveld mlangeveld@zeelandnet.nl
Joop Bouterse jobo1312@gmail.com

Namens de KIA werkgroep
Leo Ruissen

TAIZE VIERING : 6 NOVEMBER 2022 
6 november 2022 wordt er in de Geerteskerk te Kloetinge weer een Taizé-viering gehouden om 19:30 uur, met  6 november 2022 wordt er in de Geerteskerk te Kloetinge weer een Taizé-viering gehouden om 19:30 uur, met  
begeleiding van de zanggroep “In Verbondenheid” van Nico Dekkers. begeleiding van de zanggroep “In Verbondenheid” van Nico Dekkers. 

Het thema van deze viering is:Het thema van deze viering is: MOED MOED

Kenmerkend voor Taizé vieringen zijn het aansteken van een kaarsje en het zingen van meditatieve liederen en stilte.Kenmerkend voor Taizé vieringen zijn het aansteken van een kaarsje en het zingen van meditatieve liederen en stilte.
We hopen u ook te mogen ontmoeten bij deze inspirerende momenten van samen zijn, de kerk is open vanaf 19 uur.We hopen u ook te mogen ontmoeten bij deze inspirerende momenten van samen zijn, de kerk is open vanaf 19 uur.

 
  IBAN: 

NL07RABO0321328434
t.n.v.: 

Diaconie Protestantse 
gemeente Goes  

    

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131. 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 6 OKTOBER 2022, 20.00 UUR.

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 

BETREFT: MIDDAGGEBED GROTE OF MARIA MAGDALENAKERK 
VANAF 6 SEPTEMBER ZIJN DE MIDDAGGEBEDEN WEER VAN START GEGAAN!! VANAF 6 SEPTEMBER ZIJN DE MIDDAGGEBEDEN WEER VAN START GEGAAN!! 

ZELFDE TIJD, ZELFDE PLAATS. ZELFDE TIJD, ZELFDE PLAATS.  ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN WERKGROEP DE GETIJDEN. ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN WERKGROEP DE GETIJDEN.

VERANDERING COLLECTEDOEL 9 OKTOBER
De diaconie vraagt uw aandacht vragen voor Noodhulp in Pakistan. Dat land zijn maar liefst 33 miljoen  
mensen slachtoffer van de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het 
land staat onder water. Er zijn al 1000 doden gevallen. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen 
mensen op de vlucht geslagen. 

De diaconie gaat graag in op de oproep van Kerk in Actie en haar partnerorganisaties in Pakistan voor  
noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoeften. Gezinnen krijgen 
voedselhulp en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee.  
We kiezen daarvoor de datum van de tweede zondag in oktober. Dan werd traditioneel de tweede collecte voor 
het Werelddiakonaat gehouden. Die werd ingesteld uit dankbaarheid voor de hulp die Nederland werd geboden 
tijdens de Watersnoodramp van 1953. Een gepast moment om ook nu nog iets terug te doen! En zoals  
gebruikelijk met Noodcollectes gaat de diaconie de collecte verdubbelen uit eigen middelen en ook  
de Werkgroep Kerk in Aktie participeert. De oorspronkelijk geplande collecte voor de Pionierskerken gaan we 
later in plannen.

mailto:famvreeke%40zeelandnet.nl?subject=Koek%20bij%20de%20koffie%21
mailto:mlangeveld%40zeelandnet.nl?subject=Koek%20bij%20de%20koffie%21
mailto:jobo1312%40gmail.com?subject=Koek%20bij%20de%20koffie%21
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ER KUNNEN NOG STEEDS MENSEN MEEDOEN MET DE  
GESPREKSKRING MODERNE PROFETEN 
De volgende keer is op dinsdag 11 oktober om 14 u. in de Vredeskerk. 
Graag H1 doorlezen + 1e drie vragen op p. 136

https://youtu.be/oOLS7Af2m64


Mededelingen 2 oktober 2022

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131. 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK  DONDERDAG 6 OKTOBER 2022, 20.00 UUR.

AGENDA: 
DINSDAG 4 OKT. GROTE KERK: 12.30 uur tot ca. 13.30 uur - MIDDAGGEBED
DINSDAG 4 OKT. VREDESKERK: 14.00 uur tot ca. 16.00 uur - VREDESPODIUM pastor Bart v. Noord
DONDERDAG 6 OKT. VREDESKERK: 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJKE  
EN BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD:  Fam.Grakist-Müller, Troelstralaan
WEST/CENTRUM: Mw.C.A. van den Berge-Hoogesteger, Albert Joachimikade
OOST:  Mw.T. Hollestelle-van Rijswijk, Randhof
ZUID: Rinus de Jonge, Beethovenlaan

PASTORALIA:
Mevr. Krijger, Kreekslagweg, is voor verder hartonderzoek opgenomen in het ziekenhuis in Antwerpen.

Coby van Minnen 
exposeert in Galerie BANK 

 
‘CChhaannssoonnss  PPaassssiioonnnnééeess’’   ddee  JJaaccqquueess  BBrreell   

  
2288  sseepptteemmbbeerr  tt//mm  88  ookkttoobbeerr  22002222  

Galerie BANK 
 Burgemeester Bosselaarstraat 4, Aagtekerke 

Open: woensdagen t/m zaterdagen 13.00 – 17.00 uur 
  

28 SEPTEMBER T/M 8 OKTOBER 2022 
COBY VAN MINNEN
EXPOSEERT IN GALERIE BANK
La chanson des vieux amants, Amsterdam, Les Bourgeois, Les Timides, 
Marieke… Met zijn liedjesteksten zorgde de Vlaamse zanger Jacques Brel  
regelmatig voor opschudding, maar ook voor beroering en lof.  
De in Terneuzen geboren kunstenares Coby van Minnen heeft de passie uit 
de poëtische teksten van Brel uitgebeeld in een sprankelend kleurenpalet.  
De doeken in de expositie ‘Chansons Passionnées’ de Jacques Brel zijn 
uitgevoerd in olieverf. Coby heeft een eigen stijl ontwikkeld door te  
experimenteren met materialen als gips en zand. Haar werk kenmerkt zich 
door een mix van kleur, harmonie en een knipoog. Ze heeft met haar  
doeken al verschillende prijzen gewonnen zoals De Palet Publieksprijs  
en de Talens aanmoedigingsprijs.

‘CHANSONS PASSIONNÉES’ DE JACQUES BREL'

BURGEMEESTER BOSSELAARSTRAAT 4, AAGTEKERKE  OPEN: WOENSDAGEN T/M ZATERDAGEN 13.00 – 17.00 UUR

www.facebook.com/galerieBANK - 06-44526135

GEWENST: GASTLOCATIES VOOR GROOTHUISBEZOEK .
Voor de periode 27 februari t/m 9 maart 2023 zoeken we als vanouds weer een 8-tal gastlocaties voor het  Voor de periode 27 februari t/m 9 maart 2023 zoeken we als vanouds weer een 8-tal gastlocaties voor het  
Groothuisbezoek in die periode. Wie stelt zijn huiskamer beschikbaar voor een middag of avond-bijeenkomst?  Groothuisbezoek in die periode. Wie stelt zijn huiskamer beschikbaar voor een middag of avond-bijeenkomst?  
Datums in overleg. Aanmelden graag bij Acronius Kramer Datums in overleg. Aanmelden graag bij Acronius Kramer akram@zeelandnet.nlakram@zeelandnet.nl

ONTMOETINGSOCHTENDEN 
Elke donderdagmorgen 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. 
In verband met Corona blijven we voorzichtig en  
zitten we in een grote kring. 

SPIRITUEEL CAFÉ Elk moment in het leven benutten……
We lijken in het land van onbeperkte mogelijkheden te leven, maar dit heeft ook een keerzijde. Het geeft ons naast We lijken in het land van onbeperkte mogelijkheden te leven, maar dit heeft ook een keerzijde. Het geeft ons naast 
grote vrijheid ook onrust en gejaagdheid. Is er dan nog ruimte om bezig te zijn met wat er werkelijk toe doet?grote vrijheid ook onrust en gejaagdheid. Is er dan nog ruimte om bezig te zijn met wat er werkelijk toe doet?
Aan de hand van een filmfragment (9 oktober) en een zingevingspel (6 november) zullen we in gesprek gaan in het Aan de hand van een filmfragment (9 oktober) en een zingevingspel (6 november) zullen we in gesprek gaan in het 
spiritueel café. spiritueel café. Data: zondagmiddagen 9 oktober en 6 november van 15.00 uur tot 17.00 uur.  Data: zondagmiddagen 9 oktober en 6 november van 15.00 uur tot 17.00 uur.  
Locatie: Op ’t Hof Olmenstein Abbekindersezandweg 21Locatie: Op ’t Hof Olmenstein Abbekindersezandweg 21 en opgeven kan bij Rian Duininck en Ronald Koole   en opgeven kan bij Rian Duininck en Ronald Koole  
via de mail:via de mail: hrm@duininckconsult.n hrm@duininckconsult.nll en en  r.koole@live.comr.koole@live.com   Kosten: 7, 50 ( incl. consumpties) Kosten: 7, 50 ( incl. consumpties)

http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/334 
http://www.protestantsgoes.nl
http://www.protestantsgoes.nl
http://www.protestantsgoes.nl
http://www.protestantsgoes.nl
http://www.facebook.com/galerieBANK
mailto:akram%40zeelandnet.nl?subject=Gevraagd%3A%20gastlocaties%20voor%20Groothuisbezoek
mailto:%20hrm%40duininckconsult.nl?subject=spiritueel%20cafe
mailto:r.koole%40live.com%20?subject=spiritueel%20cafe
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Vredeskerk
Deze dienst kunt u ook  
volgen via www.kerkdienstgemist.nl 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Orgelspel: Prelude G major, 
Felix Mendelssohn Bartholdy

Welkom 
Welkomstwoord door de Ouderling  
van Dienst Corry Verburg—Abrahamse

 We gaan staan

Bemoediging en drempelgebed

Psalm van de zondag: Lied 121 : 1 en 2 
'Ik sla mijn ogen op' 

 We gaan zitten

Groet 
V:  De Heer zal bij u zijn. 
A: DE HEER ZAL U BEWAREN.

Jonan en Herwin spelen Hine Ma Tov 
(naar psalm 133) 
'Zie, hoe goed is het, hoe heerlijk als  
broeders (en zusters) bijeen te wonen.'
Kyrie
Glorialied Psalm 134 

DIENST VAN HET WOORD
De kaarsen worden aangestoken.

GEBED OM DE GEEST 
V:  Door Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN 

Kindermoment - Kinderen zingen Ki Mitziyon. 
PROJECTIE THORAROL 

Want uit Sion zal de Tora voortgaan en het woord van 
de Eeuwige van Jeruzalem. Gezegend de Eeuwige die 
de Tora aan Israël gaf in zijn heiligheid

THORALEZING: Deuteronomium 6 : 6 – 10
Piano intermezzo door Jonan en Marjanne: 
Eileh Chamda Libi. 'Dit zijn de wensen van mijn 
hart – wees mij genadig en wend U niet af van mij.'
PROFETENLEZING:  
Habakuk 1 : 1 – 4 Habakuk 2 : 1- 3 (lector) 
Gradualepsalm: 130 : 3 en 4 
'Ik heb mijn hoop gevestigd' 
EVANGELIELEZING: Mattheüs 25 : 1 – 13 (voorganger) 
Lied 453 'Wachters van de tijd' 

VERKONDIGING OP DE UITKIJK
 
Antwoordlied: Lied 910: 2 en 4 
'Goddank, wij overdenken' 

DIENST VAN ONS ANTWOORD
Mededelingen en toelichting collecte

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, gebed van 
onze Heer. Voorbeden worden afgewisseld met 
Lied 367e 'Heer onze God'

 We gaan staan

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied Hivei ma tov (Psalm 133) nu in canon

Zending en zegen  
V. ...
A. AMEN (Lied 431b).
Collecte met diapresentatie 
Orgelspel

Wie dat wil wordt 
uitgenodigd te 

blijven zitten om 
naar het orgelspel 

te luisteren. 
Marjanne speelt 

vandaag  
‘Wachet auf, ruft 
uns die Stimme’  

(Ld 749) van  
Johann Gottfried 

Walther. Wilt u  
liever naar de  

koffie, verlaat u de 
kerkzaal dan op 
gepaste wijze.

http://www.kerkdienstgemist.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl

