
  

 

 
                 

Zondag 17 oktober  

vijfde zondag van 
de herfst, groen. 
 
Voorganger:  

Ds Leo Webbink 
 
Muzikale 

begeleiding:     
Henk den Boer 

 
Ouderling:   
Bobby de Vos 

 
Diaken:   

Melanie Steenaart 
 
Lector:   

Aad van der Giessen 
 

Beeld en geluid:  

Heleen van der 

Kooij en Nico 
Slappendel 
 
Bloemen:   
Trudie Purwanto 

 
Koster:    

Wilbert Jan 
Zeelenberg 
 

Kindernevendienst 
Gea Dijkstra 

 

Welkomstdienst: 

Nel Kuiper en Joost 

Slager 

 
 

 

 

Kopij inleveren: 

Uiterlijk donderdagavond  

19.00 uur op 

zondagsbrief@ontmoetings

kerkgouda.nl 

 

Mededelingen 

Welkom in de Ontmoetingskerk, vandaag is Leo Webbink onze voorganger. 

Een bekend gezicht, fijn hem weer te mogen begroeten. Wij wensen elkaar 

een gezegende dienst. 

Volgende week 24 oktober is er een diaconale dienst in de Ontmoetingskerk, 

voorganger is Leonie Bos. 

Bloemen  

De bloemen vanuit de Ontmoetingskerk gaan als groet en ter bemoediging 

naar mevrouw Herrebout in de Ronssehof, haar broer met wie ze lang 

samenwoonde, is onlangs overleden. 

 

Cantatedienst 

Op zondag 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: 

Stichting Voedselbank Gouda. 

De Voedselbank brengt vraag naar en aanbod van voedsel bij elkaar. Dit alles 

kan niet zonder initiatieven van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en 

andere instanties om het pakket voor cliënten completer te maken. 

Als u gebruik wilt maken van Voedselbank Gouda, kunt u contact opnemen 

met een hulpverleningsinstantie. Deze bepaalt of u aanspraak kunt maken op 

een voedselpakket. 

Voor info: Stichting Voedselbank Gouda, cliëntenadministratie, tel. 06-

19933429. 

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 

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.  

Op 30 oktober willen we vieren dat er weer gezongen kan worden! Van ‘s 

morgens vroeg tot in de avond zullen alle honderdvijftig psalmen, met ook 

soms heel eigentijdse berijmingen, gezongen worden. Meer info is te vinden op 

de website, daar kun je ook aangeven als je zelf een tijdje wil meezingen. 

Weet je welkom en zeg het voort! 



  

 

 
                 

 

Bemoedigende tekst 

 

“Als u de zonden blijft 

gedenken, Heer, Heer, 

wie houdt dan stand? 

Maar bij u is vergeving, 

daarom eert men u met 

ontzag.” (Ps. 130: 3,4) 

 

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. 

 

Kerstviering senioren 

Donderdag 16 december organiseert de diaconie met de seniorenkring weer de 

jaarlijkse kerstviering voor senioren. Deze kerstviering vindt dit jaar plaats in 

de Ontmoetingskerk, Dunantsingel 314. 

Voor deze kerstviering zijn alle senioren uitgenodigd. En met senioren 

bedoelen we echt niet alleen mensen van 80+. Ook jongere senioren van 65+ 

zijn van harte welkom.. 

Aanvang van de viering is 14.30 uur. Vanaf 14.00 bent u welkom, dan staat de 

koffie klaar met natuurlijk iets lekkers. 

Daarna kunnen we uitgebreid bijpraten. Natuurlijk zingen we weer veel 

bekende kerstliederen en luisteren we naar de verhalen uit de bijbel over de 

geboorte van Jezus.  

Na een drankje met een hapje sluiten we de viering af om plm. 17.00 uur. Aan 

het einde van de viering zal er een collecte zijn als bijdrage in de kosten. 

 

Wilt u naar deze kerstviering komen, dan graag opgeven uiterlijk 10 december 

bij de volgende personen: 

Co Matse   tel. 522606/51539656 

Corrie Middelman          tel. 529585 

Adrie van den Berg tel. 513403/0648489609 

 

Uitnodiging - Voor wie steek jij 2 november een kaarsje aan? 

In heel Nederland gedenken we op 2 november geliefden met het branden van 

een kaarsje. Dit gebeurt vanuit het gevoel: ik ben jou niet vergeten. Ook in de 

Ontmoetingskerk houden we een Lichtuur. 

Iedereen is op 2 november om 19.00 uur van harte welkom om te gedenken 

en een kaarsje aan te steken in de Ontmoetingskerk. Schroom ook niet om 

bekenden en minder bekenden te vertellen over dit lichtuur. Meer informatie: 

www.ontmoetingskerkgouda.nl 

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. 

http://www.ontmoetingskerkgouda.nl/


  

 

 
                 

Meer informatie en aanmelden via 

https://stichtingpresent.nl/gouda/nieuws/thanks-giving-away-2021/  

Dorcas Voedselactie 2021 

Waarom de Dorcas Voedselactie? 

Elke dag een maaltijd op tafel? Voor veel mensen in Oost-Europa is dat niet 

vanzelfsprekend. Werkloosheid, armoede, eenzaamheid: het is aan de orde 

van de dag. Zo ook voor Melvin, een 7-jarige jongen uit 

Albanië. Zijn vader kan maar geen werk vinden. In 2020 

kreeg dit gezin een voedselpakket van Dorcas; een 

pakket dat we met gedoneerd geld uit Nederland konden 

inkopen. Het gezin is heel blij. Want naast producten als 

macaroni en bloem zaten er ook verse producten in. Dat 

werd goed ontvangen. Naast dat, boden we van het 

gedoneerde geld trainingen waarin Melvin’s vader 

groente leerde verbouwen. Hij bouwt nu een eigen 

bedrijf op waardoor er straks voor altijd brood op de 

plank komt. En dat willen we voor nog veel meer mensen bereiken: een 

voedselpakket voor zolang het nodig is en voor de langere termijn een 

gezonde toekomst. 

U doet toch ook mee ? 

Alvast bedankt  namens cluster werelddiaconaat. 

 

Via deze QR code kunt  u  € 5 ,- doneren  

 

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! 

Voor meer informatie, mail naar nelleke.de.jong@pkngouda.nl.  

Van harte welkom!  

 

 

Orde van dienst 

 
VOORBEREIDING 

PIANO/ORGELSPEL 

WELKOM EN MEDEDELINGEN 

BINNENDRAGEN GEBEDSLICHTEN 

MOMENT VAN STILTE 

AANVANGSLIED 194 Onze Hulp 

DREMPELGEBED  

V Heer, vergeef ons al wat wij verkeerd deden, 

A en laat ons weer in vrede leven 

V amen. 

  (zitten) 

 

INGANGSPSALM  119: 31, 33, 34,  

 omgeven door de antifoon 

V antifoon  ‘Heer, verheerlijk uw Naam en doe ons naar uw grote 

barmhartigheid’ 

https://stichtingpresent.nl/gouda/nieuws/thanks-giving-away-2021/
mailto:nelleke.de.jong@pkngouda.nl


  

 

 
                 

 

 

KYRIE EN GLORIA LIED 270a   

V Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en 

zijn naam prijzen, 

  want zijn  barmhartigheid heeft geen einde: 

  . . . . .  
 Zo roepen wij tot U:  

V Here God, ontferm u, 

A Christus, ontferm u, 

 Here God ontferm u. 

V Glorie aan God in de hoge 

A en vrede op aarde, 
 In mensen heeft Hij behagen. 

GROET 270b  

V De Heer zij met u. 

A en met uw geest. 

 
ZONDAGSGEBED 

BLOEMENGROET 

VOOR JONG EN OUD 

ORGEL/PIANOSPEL 

LEZING UIT HET EERSTE TESTAMENT  Jesaja 29: 18 - 24  

LIED 313: 1, 3, 4 

EVANGELIELEZING Markus 10: 32 - 45 

LIED 838: 3 

VERKONDIGING 

MUZIKAAL MEDITATIEF MOMENT 

LIED 221 

COLLECTE (EN PASTORALE) MEDEDELINGEN   

De kinderen komen terug 

INZAMELING 

GEBEDEN 

SLOTLIED 867  

ZEGEN  

beantwoord met lied 810 

 1 V, 2 Allen 

 
 
 
 
 

 


