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Zondag 24 oktober 2021 
 
Welkom! 
Welkom in de Ontmoetingskerk, vandaag is een diaconale dienst. Wie zijn eigenlijk 
onze diakenen en wat doet de diaconie? 
 
Vesper 
Vanavond is er weer een vesper (18.00 uur) en mogelijkheid tot eten (18.45 uur) in de 
Ontmoetingskerk. 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 
(liefst voor zaterdag half 12 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 
Volgende week 31 oktober zal Leonie Bos voorgaan in de Ontmoetingskerk. 

 
Bloemengroet 
De bloemen vanuit de Ontmoetingskerk gaan als hartelijke groet en ter bemoediging 
naar de heer Koers hij heeft onlangs met gezondheidsklachten in het ziekenhuis 
gelegen. 
 
Bedankje 
Wij werden verrast met bloemen van de Ontmoetingskerk voor ons 50-jarig 
huwelijksjubileum. Hartelijk dank daarvoor! Mijnheer en mevrouw Verbaan. 
 
Psalmenmarathon: 30 oktober is het zo ver! 
Op 30 oktober gaan we in de Ontmoetingskerk alle 150 psalmen, met alle  
verzen, met elkaar zingen. En we hopen dat hierbij mensen uit alle  
wijken komen meezingen. De start is om 8 uur met vooraf om half 8 voor  
wie dat wil een ontbijt. De verwachte eindtijd is tegen 22 uur.  
Natuurlijk verwachten we niet dat u de hele dag komt - het mag  
natuurlijk wel - maar als u enkele psalmen meezingt zouden we dat al  
heel leuk vinden. 
 
Uiteraard zorgen we dat er koffie, thee enz aanwezig is. Na het zingen  
van psalm 150a is er nog een gezellige nazit. 
 
Van harte welkom! 
 
Collecten 24 oktober 2021 
De diaconale collecte vandaag is bestemd voor Het Ouderenwerk. 
Vrijwilligers/diakenen organiseren kerkelijke en diaconale activiteiten. (zie Wegwijzer 
voor ouderen 75+ informatie) Er is praktische hulp zoals administratieve hulp, de 
autodienst, een klussendienst. Een andere vorm van aandacht zijn de 
ouderenbezoekgroepen. Plekken van ontmoeting zijn onder andere de ouderensozen, 
die vanuit verschillende wijkgemeenten zijn geïnitieerd. 
Info: diaconaalconsulent@pkngouda.nl / diakenen cluster Ouderen en Welzijn. 
 
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. 



 

 

 
 
 

 

“Al is mijn weg vol 

gevaren, u houdt mij in 

leven, u verdedigt mij 

tegen de woede van mijn 

vijanden, uw rechterhand 

brengt mij redding” (Ps. 

138: 7) 

 
 

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Gouda. 
 
Het jaardoel van de melkbus die normaal 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. 
 
LITURGIE VOOR DE DIENST 
 
VOORBEREIDING 
piano/orgelspel 
welkom en mededelingen 
Zingen Lied 209 : 1 
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 
(drempelgebed) 
 

Zingen Lied 209 : 2 en 3 

Kyriegebed  

Zingen Lied 971 

Bloemengroet 

Gebed van de zondag 

Voor jong en oud 

 

Diaconale zondag 

Zingen Lied 1014: 1, 3 en 4 

Lezen  Marcus 10 : 46 – 52 

Zingen Lied 925 (3 maal) 

 

Preek 

 

Muzikaal meditatief moment  

Zingen Lied 534 

Collectemededelingen 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed ,  Onze Vader 

Zingen Lied 834 

Zegen 

 


