
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:

Tina Kerkhof
Crèche:

Anne van Keulen
lector:

Anneke van Rooijen
Collectant(en):

Kees Wagenaar
Collectedoelen:

1: Diaconie: Pioniersplek 
Huis van de Vrede, Goes 

2: Kerk - energierekening 
Piano:  

Tim Eggebeen
Drums:  

Stijn Baas
Koster:

John Dieleman
Techniek geluid:

Jan Kwekkeboom
Techniek beamer:

Arne Tissing

Over deze dienst:
'We wensten elkaar onlangs een gelukkig nieuw jaar 2023. Nou, dan zeg je nog al  
wat in deze tijd! Maar wat bedoelen we nu eigenlijk met dat geluk en wat zegt de 
Bijbel erover? De eerste Psalm begint er al mee en ook Jezus zegt er veel over als hij 
het in zijn verhaal wat hij op een berg houdt, heeft over wat het echte geluk nu is.  
Wat wordt daarmee gezegd en wat betekent dat concreet voor ons in deze tijd?' 

GemeentebriefGemeentebrief  VredeskerkVredeskerk
zondag 8 januari 2023 -  10:00 uurzondag 8 januari 2023 -  10:00 uur  

11ststee ZONDAG NA EPIFANIE ZONDAG NA EPIFANIE

DIENST
Geluk in 
2023...

thema: 

BELIJDENIS/ DOOPDIENST VERPLAATST NAAR 5 FEBRUARI!
In verband met Corona of de kans op Corona van een aantal betrokkenen hebben we deze dienst moeten verplaatsen naar  

de Rode Loper Dienst van 5 feb. Die dienst is een week naar voren gehaald ivm de Top 2000 dienst van 12 feb. We hopen  
dat tegen die tijd iedereen er weer gezond en wel bij kan zijn. Daarom vandaag een 'gewone' Rode Loper Dienst...

ACTIE KERKBALANS 2023  

IS GESTART 
Geef vandaag voor  

de kerk van morgen
klik hier voor meer info!

UITNODIGING GROOTHUISBEZOEK 2023:   AAN TAFEL ! 
De taakgroep Pastoraat gaat het jaarlijkse Groothuisbezoek binnenkort weer als vanouds bij de mensen thuis 
organiseren. Fijne gesprekken in een huiselijke sfeer, dit jaar met het thema “Samen aan tafel, in de kerk en 
thuis”. Zie voor meer info en aanmelding in uw brief van Kerkbalans en in Op Weg.  

https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://padlet.com/Protestantsgoes/voorbeden
https://youtu.be/U_ZYXPKYGVI
https://www.protestantsgoes.nl/informatie/financieel/kerkbalans
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OM ALVAST IN UW AGENDA TE RESERVEREN: DE CANTATE KARVAAN DRIEKONINGEN 
2023 DRIEKONINGEN / EPIFANIE, 7 EN 8 JANUARI 2023
Feestelijke cantates voor het feest van Driekoningen: de feestelijke afsluiting van de kerstperiode.
Het programma voor dit weekend bevat muziek die speciaal voor deze feestdag bestemd is. De concerten worden 
verzorgd door de vocalisten en het barokorkest van de Stichting Maria Magdalena Cantorij | Goes onder leiding 
van Rutger Valentijn Mauritz. Er klinken twee cantates van Bach, Sie werden aus Saba alle kommen BWV 65 en 
Liebster Immanuel, Herzog der Frommen BWV 123. Daarnaast klinkt ook het schitterende lied ‘Wie schön leuchtet 
der Morgenstern’ in de vorm van een cantate door Johann Kuhnau en enkele instrumentale en  
vocale werken.
CONCERT 7 JANUARI 2023 - 15.30 UUR Gasthuiskerk, Zierikzee. Bestel uw tickets onder deze link: 
Tickets Zierikzee Gasthuiskerk
CONCERT 7 JANUARI 2023 - 20.00 UUR Johanneskerk, Kruiningen Bestel uw tickets onder deze link:  
Gratis plaatsen reserveren Concert Kruiningen 
CANTATEDIENST 8 JANUARI 2023 - 10.00 UUR Geerteskerk, Kloetinge Gratis toegang 

ACTIE KERKBALANS 2023 IS GESTART 

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Op 7 januari is in onze gemeente de Actie Kerkbalans gestart. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief of e-mail met het verzoek voor een 
jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen! 

Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons, maar ook voor de  
generaties na ons van grote waarde. Om ook in de toe-
komst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en 
ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge 
mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door 
vandaag te geven, maken we de kerk van morgen 
mogelijk.

Samen voor onze kerk  
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee 
aan de Actie Kerkbalans. U ontvangt van ons een 
e-mail of een formulier wat één van de vrijwilligers  
bij u bezorgt. Vult u het toezeggingsformulier, liefst  
vandaag nog, ruimhartig in. U kunt deze in de  
antwoordenveloppe in de brievenbus van de  
Vredeskerk bezorgen of via de post terugsturen,  
frankeren is niet nodig. 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen  
waar ze al eeuwenlang voor staat. 

Op naar de kerk van morgen! 

Klik hier voor het  
radio-interview met

Rutger Mauritz

BASISKATECHESE - MAANDAG 9 JANUARI - 15:45 UUR.
Maandag 9 januari is er de Basiskatechese. We beginnen om 15.45 uur en eindigen rond 16.45 uur.  
Fedor Hamelink en ds.Nelleke van der Linden leiden de bijeenkomsten, waar we met allerlei werk- vormen  
bezig zijn over God, Jezus en de kerk. Doe je mee? Als je je nog niet hebt opgegeven en je wil meedoen, meld  
je dan bij ds.Nelleke van der Linden, via 06 53496567 of n.vander.linden@kpnmail.nl. We zien je graag!

https://zingenindekerk.nl/evenementen/maria-magdalena-cantorij-zierikzee-middag/
https://zingenindekerk.nl/evenementen/maria-magdalena-cantorij-kruin-1/
http://www.esid.nl/CaravanInterview.mp3
http://www.esid.nl/CaravanInterview.mp3
mailto:n.vander.linden%40kpnmail.nl.?subject=Basiskatechese%20
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Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: GEMEENTEBRIEF@ESID.NL 
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 12 JANUARI 2023, 20.00 UUR.

AGENDA: 
MAANDAG | 9 JAN. VREDESKERK - 15.45 uur tot ca. 16.45 uur - BASISKATECHESE F. Hamelink en ds.N. van der Linden

DINSDAG | 10 JAN. GROTE KERK - 12.30 uur tot ca. 13.00 uur - MIDDAGGEBED
DONDERDAG | 12 JAN. VREDESKERK - 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJK, 
BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD:  Fam. Van Keulen-Elenbaas, Indira Gandhilaan
WEST/CENTRUM: Mw.S. W. Oosterwegel-Scheele, Weegbreepad 
OOST:  Mw. A. Eversdijk, Oostsingel
ZUID: Fam. van der Veen, Beethovenlaan

PASTORALIA:
Mevr. J.Burger-Noordhoek uit de Poelhoek is verhuisd van Ter Weel Krabbendijke naar haar  
permanente verblijf in St Maarten in Groe in Goes.

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

OVERLEDEN:
Op zaterdag 31 december overleed op de leeftijd van 87 jaar mevr. Klazina Boone-Goedegebure.  
Het gebeurde vrij onverwachts dus de familie is flink geschrokken. De afscheidsdienst was op vrijdag  
6 januari om 11 uur in de Vredekerk en werd geleid door ds. Aarnoud Jobsen. Daarna vond de begrafenis  
plaats in besloten kring.

MIDDAGGEBED IN DE 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 Dick de Vries  Muzikale begeleiding door: Janny Dieleman
U bent van harte welkom

ACTIE KERKBALANS 2023  

IS GESTART 
Geef vandaag voor  

de kerk van morgen
klik hier voor meer info!

COLLECTEDOELEN 8 JANUARI
PIONIERSPLEK HUIS VAN DE VREDE (GOES) – EERSTE COLLECTE
In de PKN-kerk kennen we vele pioniersplekken, waar mensen op nieuwe manieren vorm en inhoud proberen te 
geven aan hun geloof en dat ook met elkaar willen delen. Zo hebben we in Goes het Huis van de Vrede.  
Christenen uit meest Arabische landen komen samen om hun geloof te belijden en te verdiepen, onder leiding 
van een voorgangersechtpaar dat de gelovigen in meerdere (Arabische) talen kan voorgaan. Ook worden er 
gespreksgroepen georganiseerd en is er oog voor de diaconale taken van de leden.

ENERGIEREKENING VAN ONZE KERK – TWEEDE COLLECTE
De kerkrentmeesters hebben het met de nieuwe energieprijzen moeilijk om financiële eindjes aan elkaar te 
knopen, ook al hebben ze geprobeerd het energiegebruik te matigen.

http://www.kerkdienstgemist.nl/stations/334 
mailto:gemeentebrief%40esid.nl%20?subject=bericht%20voor%20de%20Gemeentebrief%20voor%20a.s.%20Zondag
https://www.protestantsgoes.nl/organisatie/vacatures/inval-kosters 
https://www.protestantsgoes.nl/informatie/financieel/kerkbalans


 
GELUK IN 2023...
thema: 

8 januari 2023 - 10:00 uur 

thema: 

U allen een gezegende Zondag.U allen een gezegende Zondag.

 Introfilmpje Rode Loper dienst.  
Thema: ‘GELUK IN 2023…’

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: 280: 1 t/m 5 
’De vreugde voert ons naar dit huis’

Introductie thema sketch Simone en Coby

Kyrie en Gloria moment:

Kyriëgebed – Gloria – Glorialied: 289: 1, 3
'Heer, het licht van uw liefde schitttert'
 
LEZEND EN UITLEGGEND
Aansteken van de kaarsen voor  
licht bij het lezen uit de Bijbel

GEBED OM HULP VAN DE GEEST

Kindermoment: Presentatie– Filmpje > KND

LEZINGEN EERSTE TESTAMENT (BiGT):  
Psalm 1 - Lector
 

LEZINGEN TWEEDE TESTAMENT (BiGT):  
Matteüs 5: 1 t/m 12 - Voorganger

Lied 122 uit Geroepen Om te Zingen vers: 1, 2 en 3
‘U spreekt tot ons’

Gedicht Toon Hermans - Geluk

Uitleg 

Pianospel

Lied: 226: uit Evangelisch LiedBoek  vers: 1 en 2 
'Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij'

Herdenking overledene - STILTE

ANTWOORDEND

Collecteaankondiging  
1. Diaconie: Pioniersplek Huis van de Vrede, Goes
2. Kerk: Energie

Gebeden  
Dankgebed-Voorbeden-Stil gebed-Onze Vader (tekst)

UITLEIDEND
Teken van Hoop 
 
Terugkoppeling kinderen 

 We gaan staan

Slotlied: 837 : 1, 4 ’Iedereen zoekt U, jong of oud’

Zegen + Amen voorganger

Pianospel

https://tekenvanhoop.nl/


LiederenLiederen VredeskerkVredeskerk
8 januari 2023
Ds. Janos Schellevis

Lied: GOZ 122: 1, 2, 3 (= melodie lvdK 387): ‘U spreekt tot ons’

2. U spreekt tot ons, de eeuwen door
 U hebt het beste met ons voor
 U vult de stilte en ’t gemis
 met taal die enkel liefde is.

LIED: EVANGELISCH LIEDBOEK 226: 1, 2 
1 Heer ik kom tot U, neem mijn hart,
 verander mij. Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
 Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
 trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.
 
* refrein: Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
   Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
   Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.
   Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest,
   en de kracht van Uw liefde

2. Heer kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien
 en uw liefde voelen, diep in mij.
 En Heer, leer mij U wil zodat ik U steeds dienen kan
 en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.
refrein*


