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Mededelingen 
Welkom in de Ontmoetingskerk. Vandaag lezen we over zonde en 
vergeving. Over weer rechtop mogen gaan. Jezus ontmoet een groep met 
verontwaardigde mannen over een zondares, Jezus stelt alleen een vraag 
en alles gaat schuiven… Wij wensen elkaar een gezegende dienst. 
 
Iedere woensdagavond van half 8 is tot 8 uur is er een vesper in de St 
Jan. 
 
Volgende week zal – anders dan eerder aangekondigd – Irene van der 
Meulen voorgaan in de Ontmoetingskerk, velen kennen haar nog van een 
aantal jaar geleden toen zij tijdens een ziekteperiode inviel voor Trijnie 
Bouw. Fijn haar weer te mogen begroeten. 
 
Maandag 4 oktober is er gelegenheid te mediteren in de Ontmoetingskerk. 
Aanvang is om 20.00 uur, inloop een kwartiertje eerder.  
 
Donderdag 7 oktober willen we een feestelijke avond houden, met een korte 
vesper-viering. Inmiddels zijn veel mensen gevaccineerd en kunnen we weer 
samenkomen, onze dankbaarheid hiervoor willen we met elkaar delen en ook de 
pijn die er is en was een plek geven. Eerst dus een korte vesper en daarna 
heffen we graag het glas met u en met elkaar. We starten om 20.00 uur met de 
vesper. 
 

Bloemengroet 
De bloemen vanuit de Ontmoetingskerk gaan als hartelijke groet en ter 
bemoediging naar Jolanda Suur, na een vervelende val zit zij met haar arm in 
het gips. 
  

Diaconale mededelingen 

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Jaffa-Project Nederland. De 
inwoners van Jaffa en zuid Tel Aviv hebben verschillende religieuze en etnische 
achtergronden alsook verschillen vanwege land van afkomst. Het Jaffa Instituut 
heeft onder de noemer “community cohesion” een aantal programma’s om te 
komen tot een samenleving met onderling, wederzijds respect. Tijdens het 
naschools programma “betere bruggen bouwen” krijgen de kinderen uit deze 
variëteit van afkomst gezamenlijk hulp bij het huiswerk maken, maken ze samen 
muziek en leren ze over elkaars cultuur. Voor info: www. jaffaproject.nl.  
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 
Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen. 
 
 



 

 

 
 
 

 

Bemoedigende tekst: 
“Zeg tegen mij: “Ik ben 

het die je redt.” De Heer 

hoort de kreten van de 

rechtvaardigen, hij 

bevrijdt hen uit de nood”. 

(Ps. 35: 3b; 34: 18a) 

 
 

 

Inspirerende ontmoetingsavond voor ouders/opvoeders op 5 
oktober 

Morgen begint de landelijke week van de opvoeding, in dat kader organiseert 
STEP op dinsdag 5 oktober een inspirerende ontmoetingsavond voor ouders 
en opvoeders met zowel kinderen als met tienerkinderen! Saskia de Graaf, 
verbindend specialist geloofsopvoeding, neemt ons deze avond mee in: ‘Hoe 
doe je dat eigenlijk een goed gesprek voeren met je kind of tiener?’, ‘Hoe sluit 
je aan bij de ontwikkelingsfase van het kind? Hoe zorg je dat de tiener zich 
serieus genomen voelt in het gesprek? En hoe snijd je eigenlijk lastige 
levensvragen aan? Rondom deze vragen gaan we met elkaar aan de slag. Mis 
het niet! De avond wordt gehouden in de Ontmoetingskerk en begint om 20.00 
uur (inloop om 19.45 uur). We kijken uit naar een waardevolle avond. Van harte 
welkom! Laat graag even weten als je komt: www.step-gouda.nl  Hartelijke 
groet, Gerard Slingerland en Heidi Koster 
 

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. 
 

Coronabeleid in de Ontmoetingskerk 

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.  
 
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. 
Eén regel blijft natuurlijk gelden: bij klachten blijft u een keer thuis. Weet u een 
volgende keer weer welkom.  
 
We hopen dat iedereen zich op deze wijze weer vrij voelt om de diensten in het 
gebouw bij te wonen. Het blijft ook mogelijk om de dienst online te volgen. 
 

 
 

http://www.step-gouda.nl/
https://jongerendienst.netlify.app/
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Ontmoetingsmiddag op 13 oktober 
Gemeenteleden die geboren zijn in 1940 t/m 1946 hebben een uitnodiging 
ontvangen voor een Ontmoetingsmiddag. Mocht u nog niet hebben aangegeven 
of u wel of niet aanwezig zult zijn, willen we u vragen dit alsnog te doen bij 
Melanie Steenaart, diaken ouderen en welzijn. E-mail: 

ouderenenwelzijn@gmail.com of tel: 06 28848830 

 
Psalmen marathon 

Beste mensen.  
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 
 
 
 

ORDE VAN DIENST 
 
VOORBEREIDING 
Piano/orgelspel 
Welkom en mededelingen 
 
Binnendragen gebedslichten 

mailto:ouderenenwelzijn@gmail.com


 

 

 
 
 

 

Bemoedigende tekst: 
“Zeg tegen mij: “Ik ben 

het die je redt.” De Heer 

hoort de kreten van de 

rechtvaardigen, hij 

bevrijdt hen uit de nood”. 

(Ps. 35: 3b; 34: 18a) 

 
 

 
Zingen Lied 283: 1, 2 en 3 
    staande 

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 
Goede God,  
U roept ons in uw licht  
U nodigt ons uit u te volgen.  
U weet dat er ook dingen zijn  
die we aan niemand durven vertellen  
omdat we ons er voor schamen 
…… 
Help ons, God 
hoor ons bidden 
en maak met ons 
een nieuw begin 
AMEN 
 
Zingen Lied 283 : 4 en 5 
    we gaan zitten 
Bloemschikking 
Kyriegebed 
Zingen Lied 654 : 1, 5 en 6 
 
Gebed voor de opening van de schriften 
Voor jong en oud  
 
Zingen  Lied 286: 1 
 
Lezen  Exodus 34 : 4 - 9 
Zingen  Psalm 130a: 1, 2 en 4 
Lezen  Johannes 8 : 1 - 11 
Zingen  Lied 321 : 1, 2, 3, 6 en 7 
 
Preek 
 
Muzikaal meditatief moment 
Zingen Lied 795 : 2, 3, 4 en 5 
 
Collectemededelingen 
  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Zingen  Lied 723 
 
Zegen met gezongen  
AMEN 
 


