
Draaiboek ‘Samen het Licht         versie 02-12-2020                                                             

= zeker       = loopt nog 

 

Locatie: Maria Magdalenakerk - Singelstraat 9 Goes 

Opname data: Zat. 12 dec. en Do. 17 dec. van 12:00 – 17:00 (gebouw open vanaf 10:30 voor opbouw) 

Opname lichtmomenten: Do. 17 dec. van 18:30 tot 20:00 op de Grote Markt 

Première: 24 dec. kerstavond 19:30 op GOESVIERTKERST.nl 

 

• Opening & kerstgroet door burgemeester Margot Mulder               2 min. 

• Aansteken kaarsen met (kinder)gedichtje door kind uit Katholieke parochie           1 min. 

• Kinderlied en kindermoment (door kinderwerk uit Doorbrekers)             5 min. 
Bewust aan het begin van de uitzending, zodat de kinderen thuis met een werkboekje aan de slag kunnen 
tijdens de uitzending. Werkboekje wordt voor- en tijdens uitzending als PDF download aangeboden via  
goednieuwsgoes.nl (ouders worden hierop voorbereid door communicatie vooraf in de kerken en media). 
Kinderlied kan worden uitgevoerd door de stadstroubadour.  

• #lichtmoment  Inwoners uit Goes wensen hun geliefden (of juist onbekende stadsgenoten) goede Kerst     1 min. 

• #lichtmoment  Inkijkje bij de verspreiding van de kerstboodschap v.d evang.commissie v/d Ger. Gem.    1 min. 

• Muziek bekende traditionele én actuele kerstliederen, in een samenzang-vriendelijk eigentijds jasje            11 min. 
Koor & combo ‘Testimony’ CGK Maranathakerk 
Komt allen tezamen 
I heard the bells - casting crowns 
Kerstnacht boven Bethlehem - sela 
Hoor de engelen zingen d'eer 

• #lichtmoment  Hoe viert de Goese samenleving dit jaar Kerst? Opgenomen bij de Kerstpot 17 dec.         1,5 min. 

• Bijbellezing door een kind uit Family Time ministries                                   1,5 min. 

• Overweging door voorganger Levensbron               7 min. 

• Muziek bekende traditionele én actuele kerstliederen, in een samenzang-vriendelijk eigentijds jasje            10 min. 
Brassband Leger des Heils o.l.v. Bert Overwijk  

• Gedicht Sarah van der Berge V.E.G. Bethelkerk              2 min. 

• #lichtmoment  Inkijkje bij het uitdelen van de kerstpakketten Leger des Heils                  1,5 min. 

• Gebed (en bloemenexpressie in beeld) GKV Ontmoetingskerk                   1,5 min. 

• Bijbellezing door een kind uit Hersteld Hervormde gem.                                   1,5 min. 

• Overweging door voorganger Rafaël                                                                 7 min. 

• #lichtmoment  Leden van de gemeenteraad wensen eenzame, en oudere mensen een goede Kerst          1,5 min. 
Zij schrijven een kerstwens op het visitekaartje, hangen deze in een wensboom die aan één persoon 
of instantie van hun keuze wordt overhandigd. 

• Slotlied terwijl de zegen wordt uitgesproken, vullen de kerkbanken zich met 1 tiener uit elke            2,5 min. 
geloofsgemeenschap in Goes, verschillende leeftijden en achtergronden, en zingt men ‘Ere zij God       
                                _____ + 
                                                                                                                58,5 min. 
 
Tieners bij slotlied: 
Lise Verburg-Kuiper  G.K.V. 
Mathilde Koppejan  V.E.G. 
 

 


