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DANKBAAR …
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u doorgeven via deze link,
klik hier!

Over deze dienst:..

DANKBAAR … WAARVOOR?!
WOENSDAGMIDDAG 30 NOVEMBER: BIJZONDERE AVONDMAALSVIERING
Op woensdagmiddag 30 november verzorgen ds. Janos Schellevis en pastor Bart van Noord een avondmaalsviering voor leden die vanwege hun gezondheid ‘s ochtends niet in de kerk kunnen komen. De bijzondere dienst
is in de Vredeskerk en begint om 15.00 uur. Het lijkt zo vanzelfsprekend: de deur uitgaan als je dat wil en op het
moment dat het je schikt. Dat geldt echter lang niet voor iedereen. In de gemeente zijn er ook leden, vooral
ouderen, die wel redelijk mobiel zijn maar vooral in de ochtenduren met veel beperkingen te maken hebben.
Omdat zij afhankelijk zijn van de thuiszorg of die eerste uren van de dag niet van huis durven.
Dat de diensten mee te vieren zijn via kerkdienstgemist scheelt zeker, gelijktijdig of een uurtje later. Maar wat
best vaak gemist wordt is de gemeenschap en het avondmaal. Op verzoek van enkele leden willen we daarom
op een speciaal moment in de middag een avondmaalsviering houden. U kunt zich tot 23 november aanmelden
bij ds. Janos Schellevis (0113 60 38 84) of pastor Bart van Noord (06 422 96 515). Geef dan ook even door of u
vervoer nodig heeft.

VREDESPODIUM: NIEUWE VORMEN VAN KERK-ZIJN
Dinsdagmiddag 15 november ben je tussen 14.00 en 16.00 uur van harte welkom bij het Vredespodium voor
inloop, ontmoeting en themagesprek. De Protestantse Kerk telt bijna 1600 plaatselijke gemeenten.
Daarnaast wordt er op tientallen plekken gepionierd met nieuwe vormen van kerk-zijn. Op plekken waar de
kerk verdwenen is, of nagenoeg leeg staat, begint de geloofsgemeenschap soms ook helemaal opnieuw.
We maken kennis met zo’n pioniersplek en we kijken met elkaar wat we ervan kunnen leren voor onze
geloofsgemeenschap. Weet je welkom! Het gesprek wordt geleid door pastor Bart van Noord.
Aanmelden hoeft niet, maar is wel handig: bartvannoord@gmail.com of 06 422 96 515.
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GEMEENTEAVOND - WOENSDAG 16 NOVEMBER 2022
Op de gemeenteavond van 16 november hopen we weer een groot aantal gemeenteleden te mogen verwelkomen
om in gesprek te gaan met de inleiders van een drietal boeiende onderwerpen. Op de agenda staan:
- Pioniersplek in Goes (Huis van Vrede)
- Uitkomsten van de gesprekken op de startzondag
- Een eerste kennismaking met de app Donkey Mobile.
De avond start om 19.45 uur, maar vanaf 19.15 uur is er inloop met koffie of thee. U bent van harte welkom.

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

WEBMASTER GEZOCHT

Voor de website zijn we - per heden - op zoek naar een (technische) webmaster. Wessel van der Linden heeft
door drukke werkzaamheden en privéomstandigheden geen tijd meer om dit te blijven doen. Dat betreuren wij,
maar wie binnen onze gemeente heeft een paar uur over in de maand om de website technisch up to date te
houden? De inhoudelijke kant van de website wordt geen taak voor de webmaster, maar mag hier uiteraard wel
over meepraten en meedenken. Voor nadere informatie kan contact gezocht worden met IJzaäk Adema via
info@protestantsgoes.nl. We zijn benieuwd naar jouw reactie !!

LEZING VAN COMMISSIONER HANS VAN VLIET VAN HET LEGER DES HEILS
De cursus theologische verdieping organiseert op donderdag 17 november aanstaande een ontmoeting met
commissioner Hans van Vliet van het Leger des Heils. Het Leger des Heils is behalve een kerkgenootschap ook
een organisatie die op veel plaatsen in ons land veel maatschappelijk werk verricht, vooral onder de kansarmen
in onze samenleving. Hans van Vliet heeft een belangrijke landelijke rol vervuld als leidinggevende van het
Leger in binnen- en buitenland. Van zijn ervaringen en van zijn theologische visie wil hij ons deelgenoot maken
in een avondvullende lezing in de Vredeskerk. Er is alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Iedereen die
belangstelling heeft is van harte welkom. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt in principe tot 22.00 uur.
Voor de organisatie is het handig als u zich van te voren aanmeldt. Dat kan tot dinsdag 15 november via het
emailadres van de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen: ajobsen@zeelandnet.nl

ACTIE SCHOENENDOOS
Vul een schoenendoos, geef een schat.” Dat is het motto van
Actie Schoenendoos. Door een simpele schoenendoos te versieren en
te vullen met praktische en noodzakelijke spullen én een knuffeltje en
speelgoed, krijgt een kind in een uitzichtloze situatie in een arm land of
een vluchtelingenkamp een prachtig geschenk. Dit filmpje zegt alles:
https://youtu.be/dQYDUFf_Cac
Doet u mee? In de kerk liggen de actiefolders met alle informatie. Maar
we zijn ook heel blij met alleen een geldelijke bijdrage. Daarvoor staat
een schoenendoos in de kerk.
Op de padlet van de kindernevendienst is ook alle informatie te
vinden. Gebruik daarvoor deze link:
https://padlet.com/Kindernevendienst/goes
De dozen en het geld kunnen in de kerk ingeleverd worden tot en
met dinsdag 15 november. Woensdag 16 november worden ze weggebracht naar het centrale inzamelpunt in Zeeland. Voor contact:
Ellemijn van Waveren, ellemijn@zeelandnet.nl of 06-54706511

Mededelingen kunt per e-mail sturen naar: GEMEENTEBRIEF@ESID.NL
AANLEVEREN/DOORGEVEN UITERLIJK DONDERDAG 17 NOVEMBER 2022, 20.00 UUR.

LET OP! Mailadreswijziging:
Mededelingen graag sturen naar:

GEMEENTEBRIEF@ESID.NL

Mededelingen 13 november 2022

DIACONIE COLLECTE: VOEDSELBANK DE BEVELANDEN
Op deze Dankdag is de collecte bestemd voor Voedselbank De Bevelanden. Ook in onze regio komen steeds
meer mensen in financiële problemen vanwege hoge voedsel- energieprijzen. Mevrouw Titia Valk zal daarover
in de dienst iets komen vertellen en de collecte is dan ook bestemd voor de voedselbank.
Een mooi doel om inhoud te geven aan onze dankbaarheid. Want danken doe je ook met de ogen open!

OPGAVE SNOWWORLD
SAMEN SKIEËN/ SNOWBOARDEN
VOOR KIDS EN JEUGD!
ZONDAGMIDDAG 27 NOV. 13 u vertrek SAMEN
SKIEËN/ SNOWBOARDEN - VOOR KIDS EN JEUGD,
Jeugdleiding mee, waaronder 3 sportleraren.
Eigen bijdrage, € 10 pp.
(Mocht dit een probleem zijn, dan vermelden bij opgave)

Opgeven uiterlijk za 19 nov. vóór 12 u. bij:
1. Wybrand: wboonstra@zeelandnet.nl
2. Irene: irene.oosterveld@gmail.com

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

MOMENT VAN HERDENKEN 19 NOVEMBER GEERTESKERK, KLOETINGE
Op zaterdagmiddag 19 november, voorafgaand aan de zondag waarop de overledenen in de dienst in de
Geerteskerk worden herdacht, staan de deuren van de Geerteskerk open. Ieder die stil wil staan bij het overlijden
van een familielid, vriend of vriendin, en een kaarsje wil aansteken voor hem of haar is van harte welkom.
Er zal muziek zijn, er zullen gedichten worden voorgedragen en er is gelegenheid om te genieten van de stilte in
de kerk. U bent welkom tussen 15.00 en 17.00 uur, opgave is niet nodig.

MIDDAGGEBED IN DE
GROTE OF MARIA MAGDALENA KERK
OP DINSDAG OM 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.
Deze week is de lector Corry Verburg, de muzikale begeleiding
is in handen van Henk Tazelaar. Hartelijk welkom.
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ALLE KINDEREN, VAN HEEL KLEIN TOT HEEL GROOT, ZIJN WELKOM
IN ONZE KERK. ZOALS DE CRÈCHE, VOOR DE ALLER KLEINSTE!
Wist u dat de crècheruimte in de Vredeskerk direct bij binnenkomst links is?
Wist u dat de oudste kinderen het heel leuk vinden om mee te helpen?
Wist u dat we veel boekjes hebben en graag voorlezen?
Wist u dat er ook in de Grote kerk een crècheruimte is?
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, Elma Roelofs

tijd voor ??..
jes
wat lied
r...
klik maa

KLEDING VOOR ONZE ASIELZOEKERS.
De actie voor kleding voor asielzoekers loopt na komend
weekend af. Als u nog kleding hebt om in te leveren, neemt
u ze dan mee naar de dienst in de Vredeskerk van komende zondag.
Contactpersoon: Klaas van der Woude, 06 10406588

APPELS TUSSEN DE DUIVEN

Na de kinderdienst van een paar weken geleden hangen er 2 appels tussen de
doopduifjes. Hoe zit dat? Sinds de opening van de Vredeskerk krijgen kinderen
die gedoopt worden een duifje met hun naam erop. Dit wordt opgehangen in de
kerk. Als de kinderen ongeveer 4 jaar zijn krijgen ze het terug in een kinderdienst
met de uitnodiging om mee te gaan doen met de kindernevendienst. Dit gebruik
komt uit de Hoogte, maar daar was het een houten boom met doopappels en
–peren. Twee van deze doopappels zijn door onbekende oorzaak in de kast
blijven liggen i.p.v. teruggegeven aan de betreffende kinderen. Maar deze kinderen (hoewel inmiddels wat ouder) horen wel bij onze gemeente. Met de ouders
is daarom afgesproken dat de kinderen hun doopappel bij een volgende kinderdienst alsnog terugkrijgen. Tot die tijd hangen ze even tussen de duifjes.

AGENDA:

DINSDAG 15 NOV. GROTE KERK - 12.30 uur tot ca. 13.00 uur - MIDDAGGEBED
DINSDAG 15 NOV. VREDESKERK - 14.00 uur tot ca. 16.00 uur - VREDESPODIUM: Nieuwe vormen van kerk-zijn
DONDERDAG 10 NOV. VREDESKERK - 09.30 uur tot ca. 11.30 uur - ONTMOETINGSOCHTEND welkom!

PASTORALIA:
Mw Kloosterman, Beukenstraat, verblijft na een heupoperatie in het zorghotel in Zierikzee.

OVERLEDEN:
Zondag 6 november overleed in de leeftijd van 81 jaar, Agatha Irene de Krijger-Blankenburgh. Sinds kort
woonde Irene met haar man Co aan de Oostsingel. De afscheidsdienst voorafgaande aan de crematie in
Het Zeeuwse Land was in besloten kring op vrijdag 11 november en werd geleid door pastor Bart van Noord.
Bidden wij voor Co, de kinderen en kleinkinderen.

BLOEMEN UIT DE DIENST GAAN MET EEN HARTELIJKE
EN BEMOEDIGENDE GROET NAAR:
NOORD:
WEST/CENTRUM:
OOST:
ZUID:

Fam. Dekker-Roos, Attleestede
Mw. S. I. van der Hoofd, Couwervestraat
Mw. Wolters - Schrijver, Randhof
Mw. Marcusse -Verpoorte, s’Gravenpolderseweg
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Ds. W. H. van der Vegtplein 2

Ds. Janos Schellevis

thema:

DANKBAAR …
WAARVOOR?!

Introfilmpje Rode Loper dienst.
Thema: ‘DANKBAAR … WAARVOOR?!’’

Lezingen Eerste Testament (BiGT):
Psalm 103: 1 t/m 13 - Lector

INLEIDEND

Lezingen Tweede Testament (BiGT):
Lucas 17: 11 t/m 19 - Voorganger

Welkom
Woord van welkom + afkondigingen door
Ouderling van Dienst Willemien Homburg

Lied: 701: 1 t/m 4 ‘Zij zit als een vogel’
Uitleg

We gaan staan
Aanmoediging
O: Bij alles wat we doen, weten we dat God
-die de hand heeft gehad in het ontstaan
van de aarde, de natuur en ons levenons draagt en nooit in de steek zal laten.
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

Luisterlied: Birdy – People help the people
Lied: LvdK 44: 1, 3 ’Dankt, dank nu allen God’
1. Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Introliederen ELB 218 : 1, 2
‘Samen in de naam van Jezus’
Introductie thema
Kyrie en Gloria moment
Kyriegebed - Gloria - Glorialied: Opw. 733
‘Tienduizend redenen tot dankbaarheid’ staande

Herdenking overledene - STILTE

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

ANTWOORDEND

Refrein:
		
		
		

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

2. Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

Verheerlijk Zijn heilige Naam. (2x) Refrein (2x)
Verheerlijk Zijn heilige Naam. (2x)
Aansteken van de kaarsen voor
licht bij het lezen uit de Bijbel

GEBED OM HULP VAN DE GEEST
Kindermoment: Presentatie
Lied: 218: 1, 3, 4
‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ > KND

Gebeden eindigen met
Lied: ’Onze Vader’ van Eppie Dam

UITLEIDEND

Link naar he
t lied

Teken van Hoop

3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein (2x)

LEZEND EN UITLEGGEND

Collecteaankondiging
1. Diaconie: Voedselbank
2. Kerk

Terugkoppeling kinderen
We gaan staan
Slotlied: 1000: 1, 4, en 5
‘Wij zagen hoe het spoor van God’
Zegen
Pianospel: Earth Song
Michael Jackson

Liederen

Vredeskerk
13 november 2022

Ds. Janos Schellevis
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