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Grote of Maria Grote of Maria 
MagdalenakerkMagdalenakerk

zondag 18 september 2022 - 10:00 uurzondag 18 september 2022 - 10:00 uur
Thema: Thema: ‘VREDE VERBINDT’‘VREDE VERBINDT’    

OVER DEZE DIENST... 

'Deze zondag is de inleiding op de Vredesweek. Wat is vrede en 
hoe kom je zover en wat doet het met mensen als er vrede is? We 
denken er over na met de profeet Amos die handelaren leert hoe 
ze met minder bedeelden omgaan. En bij de lezing uit Lucas gaat 
het erover hoe een rentmeester die er met de pet naar gegooid 
had zijn financiële problemen oploste. Financiën spelen dus een 
belangrijke rol bij vrede. Herkenbaar?'

Voorbeden kunt u doorgeven  
via deze link, klik hier!

Voorganger:
ds. Janos Schellevis
Ouderling van Dienst:
Willemien Homburg
Diakenen van Dienst:
Toob Meerman
Lector:
Hans Fortuin
Kinderdienst:
Tina Kerkhof
Collectant(en):
Ria de Vos - Karman
Collectedoelen:
1: Diaconie: Pax/Kia  
 Herstel kerk Syrie  
2: Kerk 
Organist:
Arno van Wijk
Cantorij:
Maria Magdalena Cantorij  
o.l.v. Cantor: Rutger Mauritz 
Koster:
Carla Straayer
Techniek geluid:
Irene Oosterveld
Techniek beamer:
Arne Tissing

DE HELE DELTA IN BLOEI!
BLOEMBOLLEN 
Beste mensen: het is zover, de bloembollen die 
u in mei besteld hebt zijn geleverd en kunnen 
a.s.  zondag 18 september worden afgehaald  
vóór en ná de dienst in de Grote kerk.  
Leden van de KIA werkgroep staan gereed in 
de wandelkerk om ze uit te reiken! 

DE HELE DELTA IN BLOEI!

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/


Mededelingen 18 september 2022

ZATERDAG 24 SEPTEMBER BURENDAG IN GOES OOST 
Zaterdag 24 september is het Burendag in Goes Oost. Wij willen dan graag de kerk laten zien in de wijk.  Zaterdag 24 september is het Burendag in Goes Oost. Wij willen dan graag de kerk laten zien in de wijk.  
De dag is van 12.00 uur – 17.00 uur. De dag is van 12.00 uur – 17.00 uur. Wie wil ons die dag helpen?Wie wil ons die dag helpen? Met koffie / thee en soep. Kinderactiviteiten,   Met koffie / thee en soep. Kinderactiviteiten,  
workshop bloemschikken en verdere hand- en spandiensten. U ben de hele dag welkom of een gedeelte daarvan.workshop bloemschikken en verdere hand- en spandiensten. U ben de hele dag welkom of een gedeelte daarvan.
Graag aanmelden bij Carla Straayer, 06 48549875; John Dieleman 06 22494602, Conny v.d. Berge 0627655959  Graag aanmelden bij Carla Straayer, 06 48549875; John Dieleman 06 22494602, Conny v.d. Berge 0627655959  
of via een e-mail naar of via een e-mail naar koster@protestantsgoes.nlkoster@protestantsgoes.nl. We zien er naar uit om er gezamenlijk een leuke dag van te maken.. We zien er naar uit om er gezamenlijk een leuke dag van te maken.

UITNODIGING VOOR REEKS GESPREKSAVONDEN  
OVER HET THEMA: GELOVEN EN LHBTI+
Hoe gaan we als opvoeders van lhbti+ kinderen, als ambtsdragers, als jeugdwerkers of Hoe gaan we als opvoeders van lhbti+ kinderen, als ambtsdragers, als jeugdwerkers of 
als geloofsgemeenschap om met onderwerpen als homoseksualiteit en genderidentiteit? als geloofsgemeenschap om met onderwerpen als homoseksualiteit en genderidentiteit? 
Het gesprek hierover wordt vaak als moeilijk ervaren of zelfs vermeden. Juist dáárom is Het gesprek hierover wordt vaak als moeilijk ervaren of zelfs vermeden. Juist dáárom is 
het belangrijk om het gesprek over geloof en lhbti+ aan te gaan.  het belangrijk om het gesprek over geloof en lhbti+ aan te gaan.  
Anti Discriminatie Bureau ZeelandAnti Discriminatie Bureau Zeeland organiseert in samenwerking met  organiseert in samenwerking met WijdekerkWijdekerk een  een 
serie van vier gespreksavonden over het thema: geloven en lhbti+. serie van vier gespreksavonden over het thema: geloven en lhbti+. 
(https://protestantsgoes.nl/nieuws/gespreksavonden-over-geloven-en-lhbti)(https://protestantsgoes.nl/nieuws/gespreksavonden-over-geloven-en-lhbti)    
Klik op de link hierboven voor meer informatie/uitnodiging.Klik op de link hierboven voor meer informatie/uitnodiging.

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.

U kunt ook vrijblijvend de volgende link gebruiken: 
 https://site.skgcollect.nl/147/gift/formulier.html?id=4561

U kunt ook vrijblijvend de volgende link gebruiken: 
 https://site.skgcollect.nl/147/gift/formulier.html?id=4561

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.

GEVRAAGD: 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

ZONDAG 25 SEPTEMBER - STARTZONDAG: AAN TAFEL!  
Zondag 25 september a.s. starten we het nieuwe seizoen met een bijzondere ochtend – dienst. Zondag 25 september a.s. starten we het nieuwe seizoen met een bijzondere ochtend – dienst. 
Het jaarthema is Het jaarthema is Aan tafelAan tafel! en dat gaan we deze ochtend doen. De kerkzaal wordt ingericht met tafeltjes in de ! en dat gaan we deze ochtend doen. De kerkzaal wordt ingericht met tafeltjes in de 
inmiddels bekende restaurantopstelling. We beginnen de dienst met een liturgie voor het morgengebed. inmiddels bekende restaurantopstelling. We beginnen de dienst met een liturgie voor het morgengebed. 
Er is geen koffie voor de dienst. Aansluitend willen we met elkaar in gesprek over het eigene van onze gemeente, Er is geen koffie voor de dienst. Aansluitend willen we met elkaar in gesprek over het eigene van onze gemeente, 
om vervolgens met elkaar de Maaltijd van de Heer te vieren. We ronden de Startzondag af met koffie, soep en … om vervolgens met elkaar de Maaltijd van de Heer te vieren. We ronden de Startzondag af met koffie, soep en … 
datgene wat de kinderen voor ons in petto hebben. Want als de ouders aan het praten zijn, gaan zij aan de slag!datgene wat de kinderen voor ons in petto hebben. Want als de ouders aan het praten zijn, gaan zij aan de slag!

Het eigene van onze gemeente, wat is dat? Waar worden we blij van? Wat geeft ons kracht en houvast? Het eigene van onze gemeente, wat is dat? Waar worden we blij van? Wat geeft ons kracht en houvast? 
Wat willen we niet missen? Daarover willen we in gesprek, want dat zijn belangrijke ingrediënten van de identiteit  Wat willen we niet missen? Daarover willen we in gesprek, want dat zijn belangrijke ingrediënten van de identiteit  
van onze gemeente. van onze gemeente. Graag tot volgende week!Graag tot volgende week!

mailto:koster%40protestantsgoes.nl?subject=Inzet%20mbt.%20Burendag%20Goes%20Oost%202022
https://protestantsgoes.nl/nieuws/gespreksavonden-over-geloven-en-lhbti
https://site.skgcollect.nl/147/gift/formulier.html?id=4561
https://site.skgcollect.nl/147/gift/formulier.html?id=4561
mailto:akram%40zeelandnet.nl?subject=Gevraagd%3A%20gastlocaties%20voor%20Groothuisbezoek


OVERLEDEN: 
Op donderdag 1 september overleed in de leeftijd van 85 jaar, Oegedina Van der Weele-Buikema.  
Het afscheid was op donderdag 8 september in crematorium Het Zeeuwse Land. Bidden wij voor haar  
kinderen en kleinkinderen.

Op woensdag 14 september overleed in de leeftijd van 78 jaar, Adriana Johanna van den Berge-Hagesteijn.
Adry woonde in het Erasmuspark. De afscheidsdienst voorafgaande aan de begrafenis is woensdag 
21 september in rouwcentrum “De Bevelanden” Bidden wij voor haar kinderen en kleinkinderen.

Mededelingen 18 september 2022

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. 

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131. 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2022, 20.00 UUR.

AGENDA: 
DINSDAG 20 SEPT. GROTE KERK: 12.30 uur tot ca. 13.30 uur - MIDDAGGEBED 
DONDERDAG 22 SEPT. VREDESKERK: 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJKE EN BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD:  Dhr.D. de Vries, Troelstralaan, als dank voor zijn voorzitterschap van de werkgroep getijden

WEST/CENTRUM: Mw.W.Keizer, Frans den Hollanderlaan
OOST:  Mw. M. Kaaisteker-Smits, Nassauhof
ZUID: Fam Wagenaar, Anthonise  Elvis Presleylaan 

GEBOREN: 

Een geschenk uit zijn hand
aan ons gegeven
Samen hopen wij jou
Liefde, vertrouwen, een thuis te geven.

Enorm dankbaar zijn we met de geboorte van onze dochter en zus van haar trotse broer Thijs, 
afgelopen donderdag 8 september. 

Julia Willemijn Jacqueline van Rooijen, roepnaam Julia

Thijs, Willemien en Niels van Rooijen

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


Singelstraat 21, Goes

18 september 2022 - 10:00 uur  
Ds. Janos Schellevis
Thema: 
“Vrede verbindt” 

Grote of Maria  
Magdalenakerk

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

9.55 - 9.59 uur Vooroefenen refrein NLB 1000  
door cantor en organist met gemeente.

INLEIDEND
Welkom 
Welkomstwoord door de Ouderling  
van Dienst Willemien Homburg

 We gaan staan

Aanmoediging  
O:  Deze kerkdienst is onze God bij ons 
A:  DIE DE HEMEL EN DE AARDE GESCHAPEN HEEFT.
O:  ... Zo zijn we hier samen, in de naam van Jezus...
A:  AMEN.

Intochtslied: 122 ‘ 
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’  

Groet V:  God zal ook vandaag bij ons zijn. 
  A: MET ZIJN GEEST

Inleiding

Gebed om ontferming
Kyrie - Gloria - Glorialied 299b 1 cantorij - 2 ALLEN

 We gaan zitten 

LEZEND EN UITLEGGEND
De kaarsen worden aangestoken aan  
het licht van de Paaskaars.

GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST

Kindermoment.  
Gesprekje over thema door leiding KND
Lied GOZ 15: 1, 3 ‘Vrede voor jou’ (= mel. Lied 276)
1. Vrede voor jou, hierheen gekomen,
 zoekend met ons om mens te zijn.
 Jij maar alleen, jij met je vrienden,
 jij met je last, verborgen pijn.
 Vrede, genade, God om je heen,
 vergeving, nieuwe moed
 voor jou en iedereen.

3. Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
 Jij die de hele wereld draagt;
 kom naar ons toe, leer ons te leven,
 help ons te zien wat ieder vraagt-
 tijd om te leven, kans om te zijn,
 een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn. 
 Kinderen gaan naar hun dienst

SCHRIFTLEZING 1STE TESTAMENT: 
Amos 8: 4 t/m 7 - Lector

SCHRIFTLEZING 2DE TESTAMENT: 
Lucas 16 : 1 t/m 9 - Voorganger

Lied 1009 ‘O lieve Heer, geef vrede’  
strofe: 1> Cantorij, strofe: 2 en 3 > ALLEN
 
Preek thema ‘Vrede verbindt’
 
Voorspel NLB 1000 
Lied: 1000  ‘Wij zagen hoe het spoor van God’   
Coupletten > cantorij, Refrein > ALLEN 

ANTWOORDEND
Herdenking overledenen (Kort meditatief lied NLB 961) 
gezongen door de cantorij
 
Collecte aankondiging: 
1.  Diaconie: Stichting Vrienden van Emergis
2.  Kerk

Welkom + Dank ambts/taakdragers 
Danklied: 833 door de cantorij
 
Gebeden,  eindigend met gezamenlijk gebeden  
‘Onze Vader’ (Lied 369b) 

UITLEIDEND
Teken van Hoop 
Terugkoppeling met kinderen

We gaan staan

Slotlied: 1014: 1 t/m 5    
‘Geef vrede door van hand tot hand’  

Zegen  + gezongen ‘Amen’ Lied: 431b                                                    

Orgelspel uit Symphonie nr. 1: - Final
Louis Vierne (1870-1937)

http://www.kerkdienstgemist.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl
http://www.tekenvanhoop.nl
https://youtu.be/bqQHpCV6RZ0
https://youtu.be/zn0_p1ZR3hg
https://youtu.be/U_ZYXPKYGVI
https://youtu.be/eC-2DMgAM5Q

