
Voorbeden  
kunt u doorgeven  

via deze link, klik hier!

Voorganger:
Ds. Janos Schellevis 

Rode Loper Team
Ouderling van Dienst:

Jaap Bouman
Diakenen van Dienst:

Toob Meerman
KinderNevenDienst:
Wybrand Boonstra

Crèche:
Tineke Doolaard

lector:
Corry Verburg
Collectant(en):

Dinie Barth - Heming
Collectedoelen:

1: Diaconie: Kerk  
in Actie: Vaktraining  

Jonderen Pakistan
2: Kerk: kerkmusici 

Piano:  
Natalie Vane

Koster:
John Dieleman

Techniek geluid:
Jan Kwekkeboom
Techniek beamer:

Arne Tissing

OVER DEZE DIENST:
 
'In deze Rode loper Belijdenis- en Doopdienst is de 'rode' draad de aanwezigheid van 
engelen in de wereld. Voor sommigen van ons uit eigen ervaring bekend, voor anderen 
toch wat wereldvreemde wezens die vooral bij de getuigenverslagen uit de bijbel horen 
en die er nu niet meer zijn. Hoe brengen we die verschillende standpunten bij elkaar en 
wat betekenen engelen -zo ze er al zijn- voor ons in deze tijd?' 

zondag 5 februari 2023 -  10:00 uurzondag 5 februari 2023 -  10:00 uur

GemeentebriefGemeentebrief  VredeskerkVredeskerk

DIENST

’EEN ENGEL VAN  
EEN KIND!‘

thema: 

BELIJDENISBELIJDENIS van van

MAARTEN MAARTEN && IRENE ADEMA  
 IRENE ADEMA  

enen DOOP DOOP van hun van hun    

DOCHTER TESS
DOCHTER TESS

EERSTE COLLECTE: KERK IN ACTIE: EEN BAAN VOOR JONGEREN IN PAKISTAN.  
We ondersteunen deze keer onze partner AWARD, die vakopleidingen verzorgd voor jongeren die de school voortijdig 
verlaten. En daarna met het opzetten van een eigen bedrijfje. De opleiding probeert ook een plaats in te ruimen voor 
religie, wat niet eenvoudig is in het vaak sterk geradicaliseerde Pakistan. 

TWEEDE COLLECTE: IS VOOR DE KERK. 
En daarin staat deze keer de uitgaven voor kerkmusici centraal.

Donaties voor de DIACONALE COLLECTE: 
   IBAN: NL07 RABO 0321 3284 34
    t.n.v.: Diaconie Protestantse gemeente Goes  
       vermeld daarbij de datum van desbetreffende zondag.

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
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DINSDAGMIDDAG 7 FEBRUARI: VREDESPODIUM:  
POLARISATIE, HOE HELP JE ELKAAR UIT DE TEGENSTAND?
Dinsdagmiddag 7 februari ben je tussen 14.00 en 16.00 uur van harte welkom bij het Vredespodium voor inloop, 
ontmoeting en themagesprek. Het vorige Vredespodium ging ook over polarisatie. We verkenden in de wereld 
om ons heen en uit de geschiedenis hoe mensen, groepen en landen tegenover elkaar komen te staan. 
Er klonken ook voorbeelden waarin vergeving en verzoening een plek kunnen krijgen.  
Op dat spoor gaan we verder op 7 februari. Verweg én dichtbij, in ons persoonlijk leven maar bijvoorbeeld  
ook in onze gemeente: hoe kunnen we elkaar helpen om uit situaties van tegenstand te geraken?
Doe weer mee, of sluit voor het eerst aan: 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.

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. 

6 FEBRUARI - VRIENDENLEZING 'DE GOESE KOORBOEKEN’
Het bestuur van de Vrienden het Historisch Museum nodigt u graag uit voor de Vriendenlezing op maandag  
6 februari over 'De Goese Koorboeken’ door Rutger Valentijn Mauritz, de cantor van de Grote of Maria  
Magdalena Kerk. De Goese Koorboeken zijn juweeltjes uit het archief, die sinds juni 2021 in een 
permanente expositie te zien zijn in de Grote Kerk. 
PLAATS: Educatieruimte van het Historisch Museum de Bevelanden. Aanvang 19.30 uur 
U kunt zich voor deze lezing aanmelden via info@vriendenhmdb.nl Er is plaats voor 50 personen.  

De educatieruimte bevindt zich op de eerste verdieping, een lift is aanwezig. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Na afloop van deze lezing ontmoeten we u graag in 
het museumcafé op de begane grond en is er koffie en thee. 
De lezing is voor de Vrienden uiteraard gratis. Introducees zijn van harte welkom en 
betalen € 5.00. De opbrengst wordt gebruikt ter ondersteuning van het museum. 

Graag tot ziens op maandag 6 februari.

Met vriendelijke groet, Bestuur Vereniging Vrienden van het Historisch Museum de Bevelanden

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: Kees van Damme (Claushof) 
Muzikale begeleiding door: Janny Dieleman  

U bent van harte welkom

mailto:bartvannoord%40gmail.com?subject=Vredespodium
mailto:%20info%40vriendenhmdb.nl%20?subject=Aanmelden%20Vriendelezing


 
 
 
TOP 2000 DIENST 12 FEB. 2023.THEMA:‘ZIN IN ♫ MUZIEK?! 
 
Binnenkort gaan we samen de eerste Top 2000 dienst houden. Vanaf eind 
november tot half december ’22 kon er voor gestemd worden. Daar is 
uiteindelijk een Top 10 uitgekomen waar de meeste nummers uit gespeeld 
zullen worden door de Open kerk band. De nummers worden toegelicht 
door verschillende mensen zodat we begrijpen waarom ze gekozen zijn. 
Maar vooral ook horen wat de betrokkenen als de zin erachter én erin 
ervaren hebben. Dat wordt een bijzondere dienst met de stimulerende 
kracht van muziek! De meeste van ons zijn inmiddels opgegroeid met 
popmuziek want 70-ers hebben de Beatles en de Stones al meegemaakt. 
Dus kunnen we breed uitnodigen om te komen! Na afloop kun je nog even 
blijven hangen in de Top 2000 sfeer en daar helpt de toepasselijke 
aankleding van de ruimte zeker ook bij. Allen dus van harte welkom!  
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TOP 2000 DIENST 12 FEB. 2023.
thema ‘ZIN IN ♫ MUZIEK?!
Binnenkort gaan we samen de eerste Top 2000 
dienst houden. Vanaf eind november tot half 
december ’22 kon er voor gestemd worden. 
Daar is uiteindelijk een Top 10 uitgekomen waar de 
meeste nummers uit gespeeld zullen worden door 
de Open kerk band. De nummers worden toegelicht 
door verschillende mensen zodat we begrijpen 
waarom ze gekozen zijn. Maar vooral ook horen wat 
de betrokkenen als de zin erachter én erin ervaren 
hebben. Dat wordt een bijzondere dienst met de 
stimulerende kracht van muziek! De meeste van ons 
zijn inmiddels opgegroeid met popmuziek want 
70-ers hebben de Beatles en de Stones al 
meegemaakt. Dus kunnen we breed uitnodigen om te 
komen! Na afloop kun je nog even blijven hangen in 
de Top 2000 sfeer en daar helpt de toepasselijke 
aankleding van de ruimte zeker ook bij. Allen dus van 
harte welkom!

INFO EN IDEEËNBORD VAN DE GROENE KERK
Op het info en ideeënbord van de Groene kerk zijn een paar nieuwe berichten 
geplaatst, zoals dit bericht "ruilwinkel" Maar er staat nog wel meer op. Kijk eens 
rond want het is de bedoeling dat er regelmatig nieuwe berichten op komen  
zodat we met elkaar steeds meer nieuwe Groene ideeën krijgen en kunnen  
uitvoeren. Wil je zelf ook een bericht plaatsen, geef dat dan af aan onze koster, 
John Dieleman of mail het naar ds. Janos janosschellevis@yahoo.com  
zij beheren samen -als leden van de Werkgroep  
Groene Kerk- de plaatsing op het bord. 

mailto:janosschellevis%40yahoo.com?subject=Ideeen%20groene%20kerk
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Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: GEMEENTEBRIEF@ESID.NL 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 9 FEBRUARI 2023, 20.00 UUR.

AGENDA: 
DINSDAG | 7 FEB. GROTE KERK - 12.30 uur tot ca. 13.00 uur - MIDDAGGEBED
DINSDAG | 7 FEB. VREDESKERK - 14:00 uur tot ca. 16.00 - VREDESPODIUM Pastor Bart van noord

DONDERDAG | 9 FEB. VREDESKERK - 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJK, 
BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD:  Mw. L. H. Molhoek-Huijgens, Middelburgsestraat
WEST/CENTRUM: Mw. J. de Roo-Braamse, Goemand Borgesiusstraat
OOST:  Bewoners van de Binnenpoort 1, Randhof
ZUID: Mw. Dienst-Tavernier,  Beukenstraat

ACTIE KERKBALANS 2023  

IS GESTART 
Geef vandaag voor  

de kerk van morgen
klik hier voor meer info!

OVERLEDEN:
Op woensdag 1 februari overleed in de leeftijd van 102 jaar, Francina Elisabeth de Neef-Eversdijk. Francien 
woonde in de Wolfshoek en werd de laatste weken verzorgd in Ter Valcke. De afscheidsdienst, voorafgaande 
aan de begrafenis in Kloetinge is op woensdag 8 februari om 10.30 uur in de Vredeskerk en wordt geleid door 
pastor Bart van Noord. Bidden wij voor de betrokken kring van nichten en neven die Francien omringden. 

Op dinsdag 31 januari is overleden ons gemeentelid Marinus den Haan. Rinus is 87 jaar geworden en werd al 
langere tijd verpleegd in Ter Valke. De afscheidssamenkomst voor de crematie zal plaatsvinden op dinsdag 
7 februari om 14.30  in De Bevelanden en wordt geleid door ds. Janos Schellevis

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.

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

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

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
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 
https://youtu.be/U_ZYXPKYGVI


’EEN ENGEL VAN  
EEN KIND!‘

thema: 

5 februari 2023 - 10:00 uur
 

Muziek
thema:’EEN ENGEL VAN EEN KIND!‘

INLEIDEND  
Welkom 
Woord van welkom + afkondigingen door 
Ouderling van Dienst Jaap Bouman 

 We gaan staan

Aanmoediging  
O:  God die de hand heeft gehad in het ontstaan  
 van de aarde, de natuur en ons leven is ook  
 vandaag in deze dienst bij ons. 
O:  (drempelgebed)..Ja wij geloven in God,  
 Jezus en Gods Geest.
A:  AMEN.

Groet V:  Deze God groet U en  
   jullie allemaal met zijn vrede.
  A: AMEN

 We gaan zitten 

Introliederen Lied: 868: 1, 2, 3 
’Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’

INTRODUCTIE THEMA 

Kyrie en Gloria moment:
Gebed met 3 x Kyrieroep:  
Taizé 8 ‘Heer, hoor mijn gebed’  
Gloria – Glorialied: 347: 1, 2, 3 
‘Here Jezus wij zijn nu in het heiligdom’
DOPELING EN WATER WORDEN ONDER DIT LIED BINNENGEBRACHT

UITLEG BELIJDENIS  
Persoonlijke Belijdenis > Belijdenisvragen  
+ Belijdenis van Maarten en Irene   
aanbieden kaart + kaars > Lied: 833  
‘Neem mij aan zoals ik ben (3x)’

UITLEG DOOP 
Doopgebed > Doopvragen ouders  
en Gemeente > Lied: GOZ 80: 1, Ref, 3  
‘Kind wij dragen je op handen’ 

Doopgesprek kinderen > Doop > Zegen 
aanbieden Doopkaart + Kaars  

Lied: GOZ 80: 4, Ref. > Kindje kijken
 
LEZEND EN UITLEGGEND
Aansteken van de kaarsen voor  
licht bij het lezen uit de Bijbel

GEBED OM HULP VAN DE GEEST

Kindermoment: Lied: ‘Reddende engelen’   
Presentatie > KND

1STE LEZINGEN TWEEDE TESTAMENT (BiGT):  
Marcus 10: 13-16 - Lector

2DE LEZINGEN TWEEDE TESTAMENT (BiGT):  
Hebreeen 13: 1, 2 - Voorganger

Lied:680: 1, 3, 4 ‘Kom Heilige Geest Gij vogel Gods’

Uitleg 

Lied + voorspel: Hemelhoog 386: 1, 4 
‘Wil je opstaan en mij volgen’'

ANTWOORDEND
Herdenking overledene (evt.) - STILTE

COLLECTEAANKONDIGING:  
1. Diaconie: Diaconaat/ Kerk in Actie: 
 Jongeren in Pakistan
2.  Kerk Musici 

Gebeden Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed 
Onze Vader (Eppie Dam)

UITLEIDEND
Teken van Hoop 
 
Terugkoppeling kinderen 

 We gaan staan

Slotlied: Dienstb.1003/Zvan Z+Z 252 
‘Behoed en bewaar ons o lieve God’

Zegen

Pianospel: 
Lauren Daigle – You say

BELIJDENIS VAN MAARTEN & IRENE ADEMA + DOOP VAN HUN DOCHTER TESS

https://tekenvanhoop.nl/
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2. Engelen zie je overal. Maar je verwacht hen in ’t heelal. 

    Heb je altijd naar de lucht getuurd. Is er een engeltje in je buurt! 

 

3. Engelen zie je overal. Voorkomen vaak een ongeval: 

    kwam er een auto uit het niets, zat er een engeltje op je fiets…! 

 

4. Engelen zie je overal. Soms lijkt het meer dan stom toeval. 

    Gemarteld of in slavernij, schrijft iemand je met kaarten vrij…! 

     

 

 

 

ONZE VADER, BRON EN LICHT 
1. Onze Vader, bron en licht,
 laat uw naam ons heilig blijven,
 hier benard, door ons ontwricht
 die uw woorden onderschrijven.

2. En nog bidden wij met smart,
 laat uw rijk op aarde komen;
 bind uw wil ons op het hart 
 en wij ademen volkomen.

3 Reik ons brood voor alledag
 en vergeef wat wij misdeden,
 zoals onze hand vergaf
 wie tekortdeed in ’t verleden.

4. Hoed ons voor de diepe nacht,
 leid ons niet op blinde paden;
 red ons, zijn wij in zijn macht,
 uit de handen van het kwade.

5. Onze Vader, want Gij zijt
 meer dan alle aardse namen,
 groot in kracht en heerlijkheid,
 tot in alle tijden. Amen.

Eppie Dam
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