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Zondag 19 september2021 
 
Welkom! 

Welkom in de Ontmoetingskerk vandaag is onze startzondag. Na de dienst waarin ook 
ambtsdragers afscheid nemen en bevestigd worden vragen we u nog even te blijven 
zitten voor wat informatie over het komend seizoen. Na de dienst drinken we 
koffie/thee/limonade en is er nog een leuke activiteit waarbij we elkaar na lange tijd weer 
echt ontmoeten!  
 
Vesper 
Vanavond is er weer een vesper in de Ontmoetingskerk, om 6 uur is de vesper, om kwart 
voor 7 een eenvoudige maaltijd. Als u mee wilt eten graag even opgeven! 
Iedere woensdagavond van half 8 is tot 8 uur is er een vesper in de St Jan 
 
Corona-beleid vanaf 26 september 
Vanaf zondag 26 september gelden er weer nieuwe richtlijnen vanuit de overheid voor 
de corona-maatregelen. De anderhalve meter geldt niet langer, met het idee dat mensen 
kunnen aantonen dat ze ‘groen’ kleuren in de corona-app. Kerken in Nederland, en dat 
geldt ook voor Gouda en de Ontmoetingskerk, hebben nagedacht hoe je dit invult voor 
het bezoek aan de kerk. 
We willen dat iedereen zich welkom weet in de kerk. Daarbij zijn we blij als we weer 
meer mensen mogen begroeten, op zondagochtend of bij activiteiten op andere 
momenten. Om dit voor iedereen veilig te laten zijn en voelen doen we een beroep op 
ieders medewerking. 
 
Vanaf 26 september, komende zondag dus, willen we op de volgende manier gaan 
werken. U hoeft zich niet meer aan te melden, iedereen kan weer zonder aanmelding 
naar de dienst komen. In de kerkzaal gaan we weer alle rijen gebruiken, ook al staan die 
iets verder uit elkaar dan we ons uit het verleden kunnen herinneren. Voor degenen die 
dit op prijs stellen zal het vermoedelijk geen probleem zijn om nog steeds één lege stoel 
tussen de verschillende ‘bubbels’ te houden. 
Een gedeelte van de kerk blijft nog in de huidige staat: hier kunnen mensen die daar prijs 
op stellen of nog niet zijn gevaccineerd nog steeds de anderhalve meter in acht nemen. 
Het is aan u om te besluiten waar u gaat zitten en waarom, wij willen hier geen controles 
op uitvoeren. 
Één regel blijft natuurlijk gelden: bij klachten blijft u een keer thuis. Weet u een volgende 
keer weer welkom. Alle diensten zijn ook online te volgen. 
We hopen dat iedereen zich op deze wijze weer vrij voelt om de diensten in het gebouw 
bij te wonen. Het is fijn dat er komende zondag, op startzondag, al meer mogelijkheden 
zijn om de dienst in de kerk mee te maken. Het blijft ook mogelijk om de dienst online te 
volgen. 
Naast de kerkdiensten zijn er ook meer mogelijkheden voor andere activiteiten. Met 
elkaar zijn we blij dat er weer meer ruimte is om samen kerk te zijn. .  
 
Op donderdag 7 oktober willen we een feestelijke avond houden, met een korte 
vesperviering, waar we onze dankbaarheid hiervoor met elkaar willen delen. Houdt u 
deze avond alvast vrij. 
 
Joost Slager voorzitter 
 
Bloemengroet 
De bloemen vanuit de Ontmoetingskerk gaan als hartelijke groet en ter bemoediging 
naar de heer en mevrouw Zielhuis-van Pijkeren, onlangs moest meneer een operatie 
ondergaan. Wij wensen hem een goed herstel 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

"Heer geef vrede aan 

degenen, die op U 

wachten. Verhoor, Heer 

het gebed van degenen, 

die U aanroepen." (Jezus 

Sirach 36:16) 

 
 

Collecten 26 september 2021 
De diaconale collecte vandaag is bestemd voor Individuele hulp gemeenteleden. 
De diaconie biedt hulp aan kwetsbare gezinnen of individuele personen in situaties 
waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen. Deze financiële hulp 
kan eenmalig zijn voor het oplossen van acute nood, maar er kunnen ook leningen 
verstrekt worden voor een langere periode. 
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. 
 
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 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. 
 
150 Psalm Marathon 
 
Er mag weer meer gezongen worden in de kerken en dat willen we vieren!  
Jullie hebben vast al gelezen dat de Ontmoetingskerk Gouda zaterdag 30 oktober van 
dit jaar een psalmen marathon zal realiseren.  
We doen dit grotendeels aan de hand van het liedboek uit 2013. 
Om alle 150 psalmen (in diverse uitvoeringen) achter elkaar te kunnen zingen hebben 
we naast een ruime hoeveelheid zangers (gemeenteleden van de Goudse kerken en 
andere belangstellenden) ook begeleiders (organisten/pianisten) en voorzangers nodig, 
waarbij je kunt denken aan solozangers of groepen zangers die zich willen inzetten om 
een paar liederen voor deze dag voor te bereiden. 
Er komt op de website van de Ontmoetingskerk een intekenlijst, zodat deelnemers een 
blokje kunnen aangeven dat ze er sowieso zijn. De Psalmen van dat blokje kunnen ze 
dan alvast wat beter inoefenen. Willen jullie dit initiatief helpen dragen? En bekend 
maken? En: kennen jullie musici, zangers/groepen die ons willen ondersteunen? Niet 
alle melodieën zijn goed bekend immers. We willen zaterdag 30 oktober om 8 uur ’s 
ochtends starten en hopen tussen 21 en 21.30 uur met psalm 150 af te sluiten. 
 
Het spreekt voor zich dat er tijdens deze dag ook met de inwendige mens rekening 
wordt gehouden: op gezette tijden is er een maaltijd, te beginnen met een ontbijt 
vanaf 7.30 uur, en gedurende de dag is er altijd drinken en iets lekkers voor de 
aanwezigen. We hopen op veel enthousiaste deelnemers.  
Mochten er nog vragen zijn dan kan dat bij mij, via martyn_vroom@hotmail.com of 06 
105 135 82  
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens Hilmar, Han, Joost en Hermy, 
Martijn Vroom 
 

Jongerendienst in De Veste - 10 oktober 
Hé jij daar, heb je het al gehoord? Zondagochtend 10 oktober om 10.00 uur is er weer 

een jongerendienst in De Veste. Het thema is: ‘keuzes maken’. Hoe herkenbaar is dat 

als je erover nadenkt, want bedenk eens hoeveel keuze je wel niet per dag maakt. 

Kleine en soms ook grote keuzes. Wat ga ik doen vandaag? Welk profiel kies ik? Maar 
daarbij ook hoe stel ik mijn prioriteiten? En wat kunnen de gevolgen zijn? Daar gaan we 

het over hebben met elkaar. Na de dienst is er weer gezellig koffie en thee. Zin om erbij 

te zijn? Geef je dan op via: https://jongerendienst.netlify.app/ Tot dan! Groetjes het 

kernteam, Tamar, Jeldau, Louise, Benjamin, Tirza. 
 
Hartelijke groet, 
Heidi Koster 

https://jongerendienst.netlify.app/
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LITURGIE  

VOORBEREIDING 
piano/orgelspel 
 
welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Wanneer de lichtjes voor de gebedsintenties op tafel staan gaan we staan 
Aanvangslied 978: 1 
Stil gebed 
 
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 
Heer, onze God, 
vergeef ons wat wij misdeden 
en laat ons weer in vrede leven. 
Amen. 
 
Zingen:  978: 4 
(zitten) 
 
Openingsgebed 
 
Loflied  Psalm 150a: 1 
 
Bloemengroet 
Voor jong en oud 
 
Zingen  Ben je groot of ben je klein (EvL421) 
 
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin: 
God houdt van jou. 
Ben je dik of ben je dun of ben je wit of bruin: 
God houdt van jou. 
God kent je als je blij bent, God kent je als je baalt. 
God kent je als je droevig bent, God kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent, het Heeft niet wat je doet: 
God houdt van jou, God is vol liefde. 
God houdt van jou. 
 
Lezing  1 Johannes 4 : 11 - 16 
Zingen  653: 1 en 4 
 
Verkondiging 
muzikaal meditatief moment 
Zingen  340b   
 
Bedanken aftredende ambtsdragers. 
 
Presentatie van de aantredende ambtsdragers 
 
Opdracht 
 
 



 

 

 
 
 

 

"Heer geef vrede aan 

degenen, die op U 

wachten. Verhoor, Heer 

het gebed van degenen, 

die U aanroepen." (Jezus 

Sirach 36:16) 

 
 

Belijdenisvraag 
Margo Jozine Barendrecht, verlang je je doop te beamen en je geloof te belijden in de 
naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? antwoord 
 
Vragen ambtswerk 
 
Gebed om de Geest 
Zingen  Lied 695 : 1 , 3 en 5 
 
Bevestigingsgebed 
 
Zegen 
 
Verlenging ambtstermijn 
 
Aanvaarding en verwelkoming 
(de gemeente gaat staan) 
Broeders en zusters, gemeente van Christus. 
Hier staan onze nieuwe ambtsdragers en zij die in een nieuwe periode meedoen 
wilt u hen in uw midden ontvangen,  
en hen hooghouden in het ambt? 
Ja, dat willen wij van harte 
 
Zingen  Lied 416: 1 en 2 
 
Diaconale mededelingen 
 
Pastorale mededeling 
 
Gebeden afgesloten met Onze Vader 
 
Zingen  Lied 416: 3 en 4 
 
Wegzending en zegen 
gezongen amen 
 


