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Zondag 19 september2021 
 
Welkom! 

Welkom in de Ontmoetingskerk fijn in de kerk of thuis met elkaar verbonden te 
zijn. Vandaag is onze oecumenische dienst in het kader van de Vredesweek. 
Thema van deze dienst is: wat doe jij in vredesnaam? Voorgangers vandaag 
zijn ds. Kim Magnee, pastor Paul Schuurmans en ds. Leonie Bos 
 
Vesper 
Iedere woensdagavond van half 8 is tot 8 uur is er een vesper in de St Jan. Zo’n vesper 
is een avondgebed, er wordt gelezen, gebeden en gezongen. De muziek en zang onder 
leiding van Gerben Budding is telkens weer heel bijzonder. Echt een aanrader! 
 
Volgende week 
Volgende week is er weer dienst in de Ontmoetingskerk, we hebben dan onze 
startzondag, we nemen afscheid van een aantal ambtsdragers en zullen enkele nieuwe 
ambtsdragers mogen bevestigen. Na de dienst wordt er iets verteld over de 
Ontmoetingskerk app en de activiteiten de komende periode. Dan gaan we lekker 
koffie/thee/limonade drinken met koek of taart erbij. Hierna is er voor ieder een leuke 
activiteit, ofwel binnen ofwel buiten, weet je welkom! Het is handig om dit keer je 
mobiele telefoon en/of tablet mee te nemen naar de kerk. 

Bakkers gezocht! 
We vinden het gezellig als we na de dienst ook iets kunnen genieten bij 
koffie/thee/limonade. Het is leuk als u iets bakt of meeneemt, geeft u dat dan even door 
aan Joke Slappendel of via mailadres scriba? Bedankt alvast. Corona-beleid vanaf 26 
september 
 
Corona-Beleid vanaf 26 september 

Vanaf zondag 26 september gelden er weer nieuwe richtlijnen vanuit de 
overheid voor de corona-maatregelen. Geen anderhalve meter meer, maar 
vaker checken of iemand een groen vinkje heeft in zijn of haar corona-app. 
Als kerkenraad hebben we hierover met elkaar gesproken. Een check bij de 
ingang is daarbij voor ons geen optie. We willen dat iedereen zich welkom weet 
in de kerk. We rekenen daarbij ook op de eigen verantwoordelijkheid: bij 
klachten blijft u een keer thuis. Weet u een volgende keer weer welkom.Kunnen 
wij nu als kerk ook de anderhalve meter loslaten? Wij denken dat dit 
verantwoord is maar willen hierbij graag één lijn trekken met andere wijken in 
Gouda. Op het moment van schrijven is nog niet helder wat deze lijn is. Via 
zondagsbrief, 'leuk in de Ontmoetingskerk' en website houden we op de hoogte. 
 
Joost Slager 
voorzitter 
 
Bloemengroet 

De bloemen vanuit de Ontmoetingskerk gaan als hartelijke groet en ter 
bemoediging naar Koos Meerwaldt. 
 
Mevrouw Wil Koekkoek ontving afgelopen zondag de bloemengroet vanuit de 
Ontmoetingskerk. Ze was zeer blij en verrast door dit teken van aandacht en 
medeleven en vol bewondering voor het prachtige kleurrijke bloemstuk! 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

“Laat mij, Heer, uw trouw 

ervaren, red mij, zoals u 

hebt beloofd. Dan kan ik 

antwoorden wie mij 

bespot, want ik vertrouw 

op uw woord” (Psalm 

119: 41-42) 

 

 
 

Collecten 19 september 2021 

De diaconale collecte vandaag is bestemd voor Stichting Gave. 
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder 
vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Wij geloven dat lokale christenen 
en kerken de eerstverantwoordelijke zijn om de vluchteling gastvrij te 
ontvangen. 
Gave is mede een kenniscentrum voor alle vragen rond asielzoekers en 
organiseert projecten die relevant zijn voor vluchtelingen. 
Info: www.gave.nl / T 0341-460328 
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. 
Diaconie Protestantse Kerk Gouda. 
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst. 
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Gouda. 
 
Bij de oecumenische dienst in de Vredesweek is er ook altijd een inzameling 
voor het vredeswerk van Pax. Mensen in de kerk kunnen bij de uitgang hun 
bijdrage doen. Het banknummer voor donaties is: NL03 TRIO 0390 5150 00 
Het jaardoel van de melkbus die bij de uitgang staat, is Stichting 
Bootvluchteling. Ook dit doel kan via het rekeningnummer van de Diaconie en 
dan aangeven t.a.v. Stichting Bootvluchteling. 
Het is geeft voor de kerk en de diaconie het minste extra kosten wanneer u de 
app Appostel gebruikt, maar de vertrouwde rekeningnummers kunt u natuurlijk 
ook gebruiken. 
 
Ontmoetingskerk app. 
De St Jansgemeente en de Oostpoort hebben recent een app ingevoerd om het 
functioneren van de gemeente te ondersteunen. Voor de vakantie heeft de kerkenraad 
besloten ook voor de Ontmoetingskerk dezelfde app in te voeren. Die is inmiddels live. 
De komende weken zullen we de eerste testen doen en daarvoor ook een aantal 
gemeenteleden benaderen om mee te doen. De introductie vindt plaats op de 
startzondag, 26 september, Maar u kunt wel alvast de App via uw App store (bv google 
play) downloaden en instaleren op uw telefoon of tablet. (Zoeken naar 
“Ontmoetingskerk Gouda”).Volgende week zullen wij u meer over de App horen. 
 
Inzegenviering en natuurfeest Weilandklooster 
Op zondag 26 september om 19.00 uur krijgt pioniersplek het Weilandklooster de 
zegen mee vanuit de Goudse kerken. In een tent midden in de natuur willen we de 
verbondenheid met God, met elkaar en met de schepping vieren en de zegen 
ontvangen. Welkom op het terrein van de scouting, Platteweg 42a Reeuwijk. Er is plek 
voor 100 mensen. Meld je aan via de website https://weilandklooster.nl/activiteiten/  
 
Van 14.00 tot 16.30 uur kun je meedoen aan groene en creatieve workshops, zoals 
botanisch schilderen, stempelen met hout, vilten, vegan cooking, dichten in de natuur, 
creatief met natuurlijke materialen, een mijmerwandeling of een ontdekkingstocht. 
Kosten €2,50 per workshop. Schrijf je graag in voor de workshops op de website 

 
SOOS Christelijke Senioren Kring 
 
Wat zien wij er weer naar uit om elkaar te ontmoeten, het mag en kan ook weer. 
Daar hebben wij zo naar uitgekeken. 
Wij starten donderdag 23 sept. S”middags van 14.30 t/m 16.30 uur in de 
Ontmoetingskerk. 
Wij willen ook graag nieuwe leden ontmoeten weet U welkom!!! 
Heeft U interesse neemt dan contact op met de volgende personen; 
Corri Middelman 0182-529585. 
Co Matse 0182-522606  06-51539656.Wij horen graag van U. 
 
Hartelijke groeten namens het bestuur 
 

https://weilandklooster.nl/activiteiten/
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LITURGIE  

VOORBEREIDING 

piano/orgelspel 
 
welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Stilte 

Bemoediging en drempelgebed 
 
De Heer zij met U 
Ook met U zij de Heer 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
Algoede Heer, 
zie genadig hier op ons,  
uw kinderen, 
allemaal anders, maar  
toch samen 
bijeen omwille van de vrede. 
Wij bidden U: 
dat uw Heilige Geest ons  
mag vergezellen 
en in herinnering brengen  
wat uw Zoon ons geleerd heeft: 
dat wij allemaal uw 
kinderen zijn, 
zusters en broeders van elkaar. 
Met dat besef kunnen wij 
de vrede 
in de wereld verkondigen 
en voor elkaar liefde, vrede  
en vreugde zijn. 
Amen 
 
Inleiding op het thema: Wat doe jij in vredesnaam? 
 
Gezongen kyrie Lied 647 
Glorialied  Lied 304 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezen  Psalm 139 (Agnes Prins) vers 1-6 en vers 13-24 
 
Via de beamer: Ken je mij? Naar psalm 139  
door Marlieke en Mathijs Slappendel 

Lied voor het evangelie Lied 925 (2 x) 
 
Lezen Marcus 9 : 30 - 37 
 
Zingen Lied 925 (1 x) 
 
Preek 
Muzikaal meditatief moment  
 
Toelichting op handtekeningenactie Amnesty 
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Geloofsbelijdenis 
 
Ik geloof in God, 
die liefde is, 
begin en einde van al wat is, 
die niemand laat vallen. 
Ik geloof in Jezus, 
kind van mensen, 
Zoon van God, 
een en al liefde 
tot het uiterste toe. 
Hij wijst mij de weg 
trekt met mij mee. 
Ik geloof in de Geest 
die zoekt naar mensen 
die vertrouwen op God, 
die mensen verwarmt en inspireert, 
en aanzet tot liefde groter dan hun hart. 
Ik geloof in mensen 
die in Zijn Naam openlijk 
of in stilte doen wat gedaan moet worden, 
die samen kerk willen zijn 
in de geest van het evangelie. 
Ik geloof in het leven 
dat achter onze grenzen vrede en rust vindt bij God, 
die het draagt en zal voltooien. 
Want Gods liefde, 
Gods barmhartigheid en trouw 
zijn eindeloos groot. 
Amen.  
 
Collectemededelingen 
 
Pastorale mededelingen 
 
Dankgebed en voorbeden met acclamatie 368d 
 
stil gebed ,   
Onze Vader (oecumenisch) 
 
Vredegroet zingen Lied 418: 2 en 3 
 
Zegen (geen gezongen amen) 
 
Slotlied  Lied 426 
 


