
  

 

 
                 

Zondag 10 oktober  

 
Voorganger:  
Ds Irene van der 

Meulen 
 

Muzikale 
begeleiding:     
Klaas Zijderveld 

 
Ouderling:   

Dirk Schravendeel 
 

Diaken:   
Aad Kouwenhoven 
 

Lector:   
Gerda de Jong 

 
Beeld en geluid:  
Heleen van der Kooij 

en Dirk-Jan 
Westerveld 

 
Bloemen:   
Anne Marie van Oost 

 
Koster:    

Pieter de Regt 
 
Kindernevendienst 

Riekske van Zwienen 
 

Welkomstdienst: 

Liesbeth & Jan 
Spijkerboer 

 

 

 

 
 

 

 

 

Kopij inleveren: 

Uiterlijk donderdagavond  

19.00 uur op 

zondagsbrief@ontmoetings

kerkgouda.nl 

 

Mededelingen 
 
Welkom in de Ontmoetingskerk, Irene van der Meulen is vandaag onze voorganger. Velen 
kennen haar nog van een aantal jaar geleden toen zij tijdens een ziekteperiode inviel voor 
Trijnie Bouw. Fijn haar weer te mogen begroeten. Wij wensen elkaar een gezegende 
dienst. 
 
Bloemen  
 
De bloemen vanuit de Ontmoetingskerk gaan als hartelijke groet naar Rie de Koning, 
onlangs verhuisde zij naar een kleinere woning in Reeuwijk, ze blijft wel betrokken bij de 
Ontmoetingskerk. We hopen dat ze zich snel zal thuis voelen in haar nieuwe 
woonomgeving. 
 
Vesper op zondag en samen eten. 
 
Komende zondag 10 oktober is er om 18 uur een vesper in onze kerk. De opzet van de 
vesper is sober: rondom een tekst en wat liederen laten we het stil worden om ons heen. 
Er is muzikale medewerking van een gemeentelid. Iedereen is van harte welkom! Na de 
vesper is er de mogelijkheid om gezamenlijk te eten. U kunt hier ook naar toe komen als u 
de vesper niet bijwoont. Wel is het prettig als u zich voor het eten aanmeldt (via de 
website). Zo weet de kok voor hoeveel mensen er gekookt moet worden. 

Iedere woensdagavond van half 8 is tot 8 uur is er een vesper in de St Jan.  

Volgende week 17 oktober zal Leo Webbink onze voorganger zijn in de Ontmoetingskerk. 
 
Cantatedienst 
 
Volgende week op 17 oktober zal om 17.00 uur een cantatedienst zijn in de St Janskerk. 
Centraal staat cantate BWV 131 ‘Aus der Tiefen’ van Johann Sebastian Bach (1685-
1750). De dienst staat onder verantwoordelijkheid van wijkgemeente Ontmoetingskerk. 
Voorganger is ds. Leonie Bos, cantor is Patrick van der Linden en de Sintjansorganist 
bespeelt het orgel. De cantate zal worden uitgevoerd door Orkest Ars Musica en het Ars 
Musica Concertkoor 
 
Collectemededelingen  
 
De eerste collecte  is de diaconale collecte bestemd voor: 
plaatselijk diaconaal werk. 
De diaconie is op vele terreinen actief en wordt ondersteund door twee diaconale 
consulenten. Zij helpen diakenen en kerkelijke vrijwilligers in hun diaconale activiteiten. 
Info: Diaconaal consulenten Joyce Schoon/ Nelleke de Jong, Oosthaven 31-C 2801 PD 
Gouda. 
T 0182-537122; E diaconaalconsulent@pkngouda.nl  
 
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst 
 
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 
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse  
Gemeente Gouda. 
 
Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.  

 



  

 

 
                 

 

Bemoedigende tekst 

"Zie, God is mijn helper, 

de Heer is het die mijn 

leven draagt."(Psalm 

55:6).  

 

 

'Ontmoetingskerk Zingt' oefent voor de psalmenmarathon 

U heeft ongetwijfeld 30 oktober - de psalmenmarathon - al in uw agenda staan. Voor de 
moeilijkere melodieën en de voorzang-gedeelten wordt er op zondagavond geoefend. 
Iedereen die van zingen houdt is welkom. We beginnen om 20 uur. Voor wie dat wilt is er 
de mogelijkheid om vooraf in de kerk - ca. 18.45 uur - mee te eten. Daarvoor is 
aanmelding noodzakelijk, graag voor zaterdag half 12 in verband met de boodschappen. 
Dit kant via de website. 

Ontmoetingsmiddag op 13 oktober.  

Gemeenteleden die geboren zijn in 1940 tm 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 

Kledingparty bij de Nonfoodbank,  
 
Wanneer?  
Vrijdag 22 oktober van 16.00 -20.00 uur  Zaterdag 
23 oktober van 11.00-15.00 uur 
Waar? Johan den Haenstraat 9  
Dames – en herenkleding voor kleine prijsjes, 2, 3, 5 euro 
De volledige opbrengst komt ten goede aan de Nonfoodbank in Gouda en wordt 
gebruikt om spullen voor onze cliënten aan te schaffen. Spullen die hard nodig zijn, maar 
waar een chronisch gebrek aan is. 

Meld je aan voor Thanks & Giving Away! 

Wil je van december een bijzondere feestmaand maken samen met een familielid, vriend 
of collega? Doe dan mee met het project Thanks & Giving Away tussen 29 november en 
31 december 2021! 

Als duo word je door Present Gouda gekoppeld aan een persoon of gezin die jullie steun 
goed kan gebruiken. Je kiest dan zelf een moment om deze persoon/ het gezin te 
verrassen met een attentie; een symbool van warmte, hoop, aandacht en gezelligheid, 
waarmee je de hulpontvanger een hart onder de riem steekt. 

Meer informatie en aanmelden via https://stichtingpresent.nl/gouda/nieuws/thanks-giving-
away-2021/  

Het college van diakenen zoekt een secretaris 

Het college van diakenen is dringend op zoek naar een secretaris. In Gouda werken de 
diakenen intensief samen met elkaar. Dit gebeurt via diverse commissies waarbij ook de 
diakenen uit onze wijk zijn betrokken. Om dit alles goed te laten verlopen en de 
commissies de mogelijkheid te geven zich te concentreren op het diaconale werk is er het 
College van Diakenen. Dit is het bestuur waarin ook elke wijk vertegenwoordigd is en die 
de besluiten neemt. De vergaderingen van het College worden voorbereid door de 
voorzitter, penningmeester en secretaris. Het gaat dus om een vooral bestuurlijke functie. 
Is dit iets voor u, neemt u dan contact op Nienke van Pijpen. Zij is nu degene die deze 
taak vervult maar aan het einde van haar termijn is 
gekomen: scriba.diaconie@pkngouda.nl 
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Save the date: Diaconale inspiratie dag op 27 november 
 
Op zaterdag 27 november 2021 van 13.00 tot 17.00 uur organiseert het Diaconaal 
Platform Gouda een diaconale inspiratie dag met thema ‘Het groene hart van ons 
geloof’ in De Vaste Burcht en De Veste in de wijk Bloemendaal. Noteer de datum alvast 
in je agenda! 
Het wordt steeds duidelijker dat de grenzen van wat de aarde kan dragen in zicht komen, 
of al overschreden zijn. Klimaatverandering leidt nu al tot meer bosbranden, 
overstromingen, droogte en onvoorspelbaar weer. We horen van uitstervende diersoorten 
en een achteruitgang van de natuur. Wat betekent dit voor de kerk? Zijn we er als kerk en 
diaconie vooral voor onze medemens, of voor de héle schepping?  
Na deze inleiding is er een keuzeprogramma met uiteenlopende workshops over o.a. 
duurzame voeding, de energietransitie, biodiversiteit en groene theologie.  
Voor meer informatie, mail naar nelleke.de.jong@pkngouda.nl.  Van harte welkom!  
 
 
ORDE VAN DIENST  
voor zondag 10 oktober 2021 
 
OPGANG 
 
pianospel 
 
welkom door de ouderling van dienst 
 
VOORBEREIDING   
 
aanvangslied (staande): Waar de mensen dwalen in het donker (Lied 286: 1 en 3) 
 
stil gebed 
 
openingsgebed  
 
RONDOM HET WOORD    
 
(uitleg bij de bloemschikking)  
 
een moment met de kinderen 
lied: Wij gaan voor even uit elkaar   

 
 
de kinderen gaan naar de nevendienst  
 
Inleiding op het thema 

mailto:nelleke.de.jong@pkngouda.nl


  

 

 
                 

 

 
lezen door lector: Mattheüs 5: 13-16 
 
zingen: O grote God die liefde zijt (Lied 838: 1 en 3) 
 
tekst: Onze grootste angst – Marianne Williamson 
 
zingen: Zoekend naar licht (Lied 1005: 1, 4, 5) 
 
uitleg en verkondiging   
 
muzikaal meditatief moment 
 
zingen: Eindeloos zijn de verhalen (Zingenderwijs 47; tekst: Geertje de Vries; 
melodie: Lied 913)  
 
GAVEN EN GEBEDEN   
 
diaconale mededelingen door diaken 
 
inzameling van de gaven  
 
de kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
(pastorale mededelingen)  
 
dankgebed en voorbeden,  
stil gebed  
Onze Vader 
 
UITLEIDING   
 
slotlied (staande): Vervuld van uw zegen (Lied 425)  
tijdens het lied kunnen ouders die dat willen, hun kind(eren) uit de crèche ophalen,  
zodat ook zij aanwezig kunnen zijn bij het uitspreken van de zegen. 
 
inleiding op de zegen en 
zegen met gezongen AMEN 
 
pianospel 


