zondag 1 mei 2022 - 10:00 uur

Gemeentebrief

Vredeskerk
Groene kerkdienst
kerkdienst

Voorganger:
Ds. Janos Schellevis
Ouderling van Dienst:
Jaap Bouman
Diaken van Dienst:
Jeannet Wondergem
Lector:
Hans Fortuin
Kinderdienst:
Tina de Jager
Collectant(en):
Wim Slabber
Collectedoelen:
1: Diaconie: Stichting

NL-Sri Lanka

2: Kerk
Organist:
Marjanne Deij
Trompettist:
Dick de Pee
Koster:
Carla Straayer
Techniek geluid:
Jan Kwekkeboom
Techniek beamer:
Fokke Roelofs

Voorbeden kunt u doorgeven
via deze link, klik hier!

OVER DE DIENST...
Bij deze: ‘In deze Groene dienst kijken we kritisch naar ons eigen duurzame gedrag en omgang met alles wat
leeft en groeit en bloeit. Dat is hard nodig, want de aarde is er niet best aan toe. De noodkreet zal dan ook
klinken: Red de aarde! Maar dat slaat natuurlijk ook op onszelf. We zoeken Bijbelse aanwijzingen om ons
extra te motiveren en aan te zetten tot ander gedrag en dat ook echt in praktijk te brengen. Want dat is
keihard nodig en daar kan en moet IEDEREEN aan bijdragen!’

elke dinsdag12.30 - 13:30 uur

MIDDAGGEBED

17.00 uur

Grote of Maria
Magdalenakerk
ABDIJVESPER
Maria Magdalenacantorij
o.l.v. Rutger Mauritz.
Organist:
Arno van Wijk
Lector:
ds.Herman Offringa.

Klik hier voor een mooie
compilatie van de
witte donderdag 2022

Elke dinsdag, marktdag, staan de
deuren van de Grote of Maria
Magdalenakerk open vanaf 12.15
uur, voor bezoekers van het
middaggebed; een gebed voor
onze stad, ons land en onze
wereld en allen die daarop
leven. Gelegenheid om
na te praten tot ca.
13.30 u. INGANG VIA
HET ZUID-TRANSEPT,
Kreukelmarkt-zijde.

Mededelingen 1 mei 2022
OPEN VREDESPODIUM DINSDAG 3 MEI

Dinsdag 3 mei staan we weer aan de vooravond van de dagen van gedenken en herdenken, van vieren van bevrijding
en vrijheid. In de gesprekken tijdens het Open Vredespodium willen we van gedachten wisselen over de betekenis
nu van 4 en 5 mei voor ons: wat herdenken en vieren wij op deze dagen? Vanaf 14.00 uur inloop. Gesprekken
vanaf ongeveer 14.30 uur worden begeleid door ds.Nelleke van der Linden en pastor Bart van Noord.
Open Vredespodium duurt tot ongeveer 16.30 uur. U bent van harte welkom!

ONTMOETINGSOCHTENDEN

Elke donderdag is iedereen weer van harte welkom voor een
kop koffie/thee en een praatje bij de ontmoetingsochtenden,
we zitten gezellig in een grote kring. Van 9.30 uur tot
ca. 11.30 uur bent u van harte welkom in de Vredeskerk.
Er is helaas geen autodienst.

DELTA VOOR INDONESIË

Ook dit jaar worden er weer boeken ingezameld voor het goede doel: Delta voor Indonesië.
Dit is het project van het Zeeuwse KiA doel. De opbrengst van de verkoop van de ingezamelde
boeken is helemaal bestemd voor dit project. U kunt de boeken inleveren in week in week
17 en 18 – dat is van 24 april t/m 6 mei op de volgende adressen:
- Piet van Oosten
Heulmeetken 5 4464JL Goes
0620128179
oost-west@hetnet.nl
- Leo Ruissen 		
Hoogewei 18 4464AL Goes
0619816165
leoruissen@zeelandnet.nl
- Jeannet Wondergem
Kastanjestraat 305 4462VD Goes 0113231446
jewojo@zeelandnet.nl
- Marja Vreeke 		
Donkerstraat 22 4463VV Goes
0113223767
famvreeke@zeelandnet.nl
GRAAG VOORAF EVEN CONTACT OPNEMEN.
De KiA werkgroep zorgt ervoor dat de boeken bij het centrale inzamelpunt terecht komen en als corona geen
roet in het eten gooit worden de boeken in het toeristenseizoen verkocht in Veere vanuit de Kleine Kerk.

GEMEENTEAVOND OP 11 MEI 2022
Deze gemeenteavond in de Vredeskerk zal in het teken staan van de actualiteit: Oekraïne. We gaan deze avond
horen van Diamant / Diaconaal Platform Goes wat hun ervaringen zijn m.b.t. de vele werkzaamheden die zij
verricht hebben voor, tijdens, en na aankomst van de Oekraïners in Goes. Daarnaast zullen we ook meer te
weten komen over de religie (Orthodoxe Kerk) en cultuur van dit land. Een boeiende avond gaat dit worden,
welke aanvangt om 19.45 uur. De koffie en thee staat al klaar om 19.30 uur. Een ieder is van harte uitgenodigd
om deze avond bij te wonen. We rekenen op jullie komst.

VESPERS TOT EN MET PINKSTEREN
Op de zondagen in de periode van 6 maart tot en 5 juni vinden in de Grote of Maria Magdalenakerk ’s middags
om 17.00 uur vespers plaats, afwisselend in koor-, orgel- en abdijstijl. U bent van harte welkom bij de vespers.
Vanaf zondag 17 april, 1e Paasdag, kunt u de vespers alleen fysiek meemaken. De vespers worden niet meer
uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Wij hopen dat het ophouden van de 'online vespers' u zal motiveren
om naar de vespers te komen, op de zondagmiddagen om 17.00 uur in de Grote of Maria Magdalenakerk.
Welkom! De vespers worden verzorgd door de werkgroep getijden.

NIEUWE WEBSITE PER 1 MEI 2022
In de loop van de jaren is de ‘oude’ website verouderd met betrekking tot technische aspecten, zodoende is er
een nieuwe website gemaakt. Door inspanningen van een aantal gemeenteleden, waarvoor grote dank, kan de
nieuwe website dit weekend ‘in de lucht’. Je kan de website bereiken via www.protestantsgoes.nl (het adres is
gelijk gebleven). Er is gekeken naar de inhoud en opzet wat beter zou moeten aansluiten met de huidige
behoefte. Het kan uiteraard zijn dat er nog informatie ontbreekt of wellicht fout staat, schroom dan niet om het
formulier op de website in te vullen om ons hierop attent te maken of via info@protestantsgoes.nl Wij nodigen
jullie uit om een kijkje te gaan nemen op de website en horen graag jullie ervaringen.
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Zondag 1 mei 2022
10:00 uur
Vredeskerk Goes

Groene
kerkdienst
thema Groener leven?!
Een missionaire dienst met een duurzaam karakter

Vredeskerk
Ds W H van der Vegtplein 2 Goes

GROENE DIENST OP 1 MEI
‘De Werkgroep Groene Kerk heeft met ds. Janos een Groene
kerkdienst voorbereid. Sinds lange tijd was dat niet meer gebeurd.
Omdat wij een Groene Kerk zijn, wordt van ons verwacht dat we
elk jaar een nieuwe groene stap nemen. Zo vergroenen wij als
kerk én zeker ook als leden en betrokkenen van onze Protestantse
Gemeente ons stukje van de wereld. Op dat laatste ligt het accent
dit jaar: hoe kunnen wij in ons persoonlijke leven meer groene
stappen zetten? We concentreren ons daarom dit jaar op
bewustwording en dus willen we nagaan hoe we in de praktijk
van het dagelijks leven groener zouden kunnen leven. Vandaar
ook ons thema in deze dienst ‘Groener leven’.
We gaan daarbij nu een stapje verder dan wat we allemaal al
weten en brengen u/ jullie op nieuwe ideeën.
En verder wordt het een leuke aantrekkelijke dienst met
het plan om iets leuks met de kinderen te doen. We gaan het
positief benaderen om samen groener te worden.
Probeer er dus bij te zijn!

protestantsgoes.nl

AGENDA:
MAANDAG 2 MEI, VREDESKERK:

19.00 uur tot ca. 20.00 uur - MEDITATIEGROEP,
Carla Talen en ds.Nelleke van der Linden

DINSDAG 3 MEI, GROTE KERK:
DINSDAG 3 MEI, VREDESKERK:

12.30 uur tot ca. 13.30 uur - MIDDAGGEBED
Lector: ds.Nelleke van der Linden, Fluitist: ds. Nelleke van der Linden.
Ingang deur Zuidelijk Transept, zijde van de Kreukelmarkt, open vanaf 12.15 uur
14.00 uur (inloop) tot ca. 16.30 uur - OPEN VREDESPODIUM
ds.Nelleke van der Linden en pastor Bart van Noord. welkom!

DONDERDAG 5 MEI, VREDESKERK: 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!
DONDERDAG 5 MEI = INLEVERDATUM KOPIJ ‘OP WEG’ NR.4.

OVERLEDEN:
Op maandag 25 april is in de leeftijd van 62 jaar Wim Geelhoed overleden. Jarenlang woonde Wim aan
de Populierenstraat. Enkele jaren is hij diaken geweest in onze gemeente. De dankdienst voor zijn leven,
voorafgaande aan de crematie te Goes, zal plaatsvinden in Kamperland, zijn geboorteplaats, op maandag
2 mei om 12.00 uur in de Protestantse Kerk ‘De Ark’. Bidden wij voor zijn broers en zussen en verdere familie.

PASTORALIA:

Dhr. Kees Lobbezoo (Troelstralaan) verblijft in het ADRZ.
Voor revalidatie verblijft Heleen Korstanje-Oudkerk in Ter Weel te Krabbendijke.

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJKE EN BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD: 		
Mw.F.A. Roos–Bot, Troelstralaan
WEST/CENTRUM: Mw.J.B Heijligers-Meeuwse, Scheldestraat
OOST:
Mw. de Bruin, Nassauhof
ZUID:
Dhr Dieleman, Beukenstraat

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: den.elema@gmail.com of telefonisch 0113 228131
mobiel 06-20743818. AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 5 MEI 2022, 20.00 UUR.

Orde van de Dienst
1 mei 2022 - 10:00 uur

voorganger: Ds. Janos Schellevis

				

Vredeskerk
Ds. W. H. van der Vegtplein 2, Goes

derde zondag van Pasen

Groene kerkdienst
kerkdienst

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

Orgelspel: Psalm 8

INLEIDEND

Welkom
Woord van welkom + afkondigingen door
Ouderling van Dienst Jaap Bouman
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 8: 1, 4, 5
‘Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven’
Groet V: God zal ook vandaag bij ons zijn.
		
A: MET ZIJN GEEST
We gaan zitten
Inleiding

2. ER KWAMEN VUILE INDUSTRIEËN.
HET AFVAL STAPELDE ZICH OP.
DE LUXE KREEG ONS OP DE KNIEËN.
EN DE NATUUR GING OP DE SCHOP.
Refrein: Maak hem groen die aarde, …. etc.
3. DE AARDE KENT NU KALE PLEKKEN
WAAR GROEN VERDWEEN EN NIETS MEER GROEIT.
WE MOETEN HET OPNIEUW ONTDEKKEN
DAT LUCHT SCHOON IS EN WATER VLOEIT!
4. DE KERK GAAT MEE IN DUURZAAM LEVEN;
DE SCHEPPING ZIT HAAR IN HET BLOED.
DE AARDE WORDT NOOIT OPGEGEVEN;
EEN GROENE KERK DAT DOET ONS GOED!
Refrein: Maak hem groen die aarde, …. etc.

Preek

Kyriegebed, 2x onderbroken door
lied NLB 299j: 1, 2 ‘Om de mensen en de dieren’
Gloria
Glorialied: Aan U vader, alle glorie – Sytze de Vries

Orgelspel (voorspel bij NLB 701)

LEZEND EN UITLEGGEND

Herdenking overledenen (evt.) - stilte

Aansteken van de Bijbelkaarsen.
GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST
Kindermoment: Presentatie - Filmpje > KND
Schriftlezing 1ste Testament:
Gen1: 26-28 /Ps 104: 5, 6 +10-15 - Lector
Schriftlezing 2de Testament:
Rom 8: 18 t/m 22 - Voorganger
Tafelgesprekken
Lied:Het Groene Kerk Lied
Zangers: Refrein -1-2; Allen: Refrein -3-4- Refrein

Lied: 701: 1, 2, 3 en 4 ’Zij zit als een vogel’

ANTWOORDEND

Collecte aankondiging:
1. Diaconie: Stichting Netherlands-Sri Lanka
2. Kerk
Gebeden, eindigend met gezamenlijk gebeden
‘Onze Vader’ (Huub Oosterhuis)

UITLEIDEND

Teken van Hoop
Terugkoppeling met kinderen.
We gaan staan
Slotlied 978:1,3,4
‘Aan U behoort o Heer der Heren’
Zegen + gezongen ‘Amen’ Lied 431b
Orgelspel:
Choral-prelude 'Gelobt sei Gott',
Healey Willan

u allen
n
e
s
n
e
w
ij
W
dag
n
o
z
e
d
n
e
g
e
een gez

Mededelingen 24 april 2022

CANTATE!
‘Ich will an den Himmel denken’

Koninklijk Conservatorium Den Haag | Dirigent: Rutger Valentijn Mauritz

14 mei | 15.30 uur | Nicolaaskerk | Kortgene | Cantateconcert
14 mei | 20.00 uur | Maartenskerk | Wemeldinge | Cantateconcert
15 mei | 10.00 uur | Petruskerk | ‘s Heer Arendskerke | Cantatedienst
15 mei | 15.30 uur | Grote of Maria Magdalenakerk | Goes
Lezing: ‘Ich will an den Himmel denken’ door dr. Arie Eikelboom
15 mei | 17.00 uur | Grote of Maria Magdalenakerk | Goes | Cantatevesper
De toegang is gratis, reserveren via zingenindekerk.nl/agenda

