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Zondag 19 december 2021 
 
Welkom! 
Vandaag is alweer de vierde zondag van advent. We kijken verder in het plakboek van 
Lucas, ook worden we weer uitgenodigd zelf mee te denken en doen: wat vinden wij 
een mooie naam, wat zegt een naam ons eigenlijk? We wensen elkaar een gezegende 
dienst. 
 

Zondagmiddag 19 december in Sint Jan: Festival of Lessons and Carols 
Dominee David van Veen en stadsorganist Gerben Budding hebben een eigen Festival 
of Lessons samengesteld aan de hand van de stamboom van Jezus zoals die door de 
evangelist Mattheus wordt beschreven. We horen van Abraham en David, maar ook 
van Ruth en Rachab. Tevens zorgt Gerben Budding samen met de cantorij voor de 
muzikale vormgeving en hoort u muziek van oa. Händel, Reger en César Franck.  
De viering begint om 15.30 uur in het schip van de St Jan en is gratis 
toegankelijk. Opgeven is niet nodig. De viering is ook online te volgen 
via: https://www.youtube.com/c/SintJansgemeente 
 
Aankomende zaterdagmorgen is het Kerst. 
Vanwege de coronamaatregelen kunnen we in de kerk helaas niet heel veel mensen 
herbergen. Juist omdat we toe zijn aan bemoediging en hoop willen we graag een heel 
feestelijke dienst neerzetten. Er is daarom een zanggroep en we zullen ook Noa, kindje 
van Ienje en Matthias dopen. Dit maakt dat het aantal resterende plaatsen in de kerk 
zeer beperkt is. We willen daarom voorrang geven aan hen die de dienst niet online 
kunnen bekijken. Meer info op de website. 
 
Op zondagmorgen 26 december is er een morgengebed 
Dit wordt verzorgd door gemeenteleden. Van harte welkom! 
 
Bloemengroet 
De bloemen vanuit de Ontmoetingskerk gaan als hartelijke groet en ter bemoediging 
naar Marianne Buurman, afgelopen week onderging zij een medische ingreep. Wij 
wensen haar een goed herstel! 
 
Kerstwandeltheater 
De avond lockdown wordt verlengd en dat betekent dat restaurants, 
winkels, bioscopen en theaters gesloten blijven na 17:00 uur. 
Dus weinig vertier in de avond, maar 1 theater is wel toegankelijk. 
Digitaal weliswaar, maar open. Vanaf zaterdag 18 december 2021 om 16:00 uur gaat 
het Kerstwandeltheater 2020  in herhaling. Een digitale kerstwandeling langs herders, 
engelen, wijzen en een stal. En u kunt de komende weken zelf kijken wanneer u dat 
uitkomt. Veel kijkplezier met deze link https://youtu.be/oG9CoA9giUA 
 
Schrijfactie Amnesty 
De bedoeling was om afgelopen vrijdag 10 december net als voorgaande jaren een 
schrijfactie voor Amnesty te hebben in de Ontmoetingskerk. Dit is afgeblazen. Wel is de 
doos van Amnesty met daarin 30 schrijfpakketten ontvangen. Ook vandaag is er 
gelegenheid  de voorbeeldbrieven/schrijfpakketten vanuit de kerk mee te nemen, graag 
ontvangen we ze uiterlijk zondag 26 december 2021 weer retour. 
 
Boekenkast 
Vanwege de huidige corona-maatregelen vragen wij om, zolang deze duren, geen 
boeken in de Ontmoetingskerk in te leveren, maar deze te bewaren voor betere tijden. 
De boekenkast is overigens wel weer elke zondag open en iedereen wordt van harte 
uitgenodigd daar wat leesvoer uit mee te nemen. Zodat er straks ook meer ruimte is 
voor nieuwe boeken.  Bobby de Vos 
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“Hemel, laat 

gerechtigheid 

neerregenen, laat haar 

neerstromen uit de 

wolken, en laat de aarde 

zich openen” (Jesaja 45: 

8a) 
 

Noodopvang  
Volgende week arriveren de eerste vluchtelingen op de hotelboot. We hebben als 
diaconie samen met de ICU en ICF, en in overleg met het Diaconaal Platform Gouda, 
verschillende activiteiten aangeboden. De gemeente Gouda maakt graag van dit 
aanbod gebruik. Heeft u vragen, wilt u meedenken of meehelpen, of heeft u een goed 
idee? Laat het weten aan Nelleke de Jong (diaconaal consulent): 
nelleke.de.jong@pkngouda.nl / 06 - 86 87 46 64.  
 
Oliebollenactie 
Het Goudse Werelddiaconaat zorgt rond de jaarwisseling weer voor overheerlijke 
oliebollen en appelbeignets! Door deze bij ons te kopen, steunt u het werelddiaconaal 
jaarproject ‘Hulp aan bootvluchtelingen op Lesbos en Noord-Griekenland’. De 
oliebollen en appelbeignets komen weer van bakkerij Arjan van der Eijk uit Haastrecht. 
U kunt oliebollen bestellen vanaf 17 december via de webshop of de 
link:  https://tinyurl.com/oliebollenactiewerelddiaconaat 
 
Collecten 19 december 2021 
De diaconale collecte vandaag is bestemd voor het Jeugddiaconaat. 
Het jeugddiaconaat beoogt jongeren bewust te maken om diaconaal bezig te zijn in het 
leven van alle dag. Dit wordt vorm gegeven in o.a vrijwilligersactiviteiten, acties voor 
een goed doel en diaconale werkvakanties (samen met STEP) 
Info: www.protestantsekerkgouda.nl/cluster Jeugddiaconaat 
U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Kerk Gouda. 
 
De tweede collecte is voor kerk 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 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. 
 

Actie Kerkbalans 2022 

De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat weer van start. Op 16 

december heeft iedereen van wie het e-mailadres bekend was 

een e-mail over de Actie Kerkbalans 2022 ontvangen, samen 

met een folder en toelichting. 

Heeft u geen e-mail ontvangen? Dan kan het zijn dat deze in de 
spambox, reclame of ongewenste e-mail terecht gekomen is. En 

anders is uw e-mailadres niet bekend bij het Kerkelijk Bureau. Geef deze dan door 

aan kerkelijkbureau@pkngouda.nl en ontvang komende week alsnog de e-mail voor 

de Actie Kerkbalans.  
Digitaal toezeggen voor de Actie Kerkbalans 2022 kan door gebruik te maken van de 

QR-code of de Appostel App. 
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Liturgie voor de dienst 

piano/orgelspel 
welkom door de ouderling van dienst 
binnendragen gebedslichten  
 
aanvangslied  Lied 117a 
 
stil gebed  
groet en bemoediging, 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  

we gaan zitten  
Bloemschikking 
 
Kyrielied Lied 281: 1, 4, 5 en 9 
 
Gebed voor de opening van de schriften 
 
Voor jong en oud : de toon is gezet. Mooie naam, wat betekent naam. 
 
Kinderlied: melodie Lied 444 
Wij bidden om verhalen 
vol hoop en goede moed. 
God laat zijn licht hier stralen, 
Hij komt ons tegemoet. 
 
Een boek met mooie woorden 
met plaatjes en een lied: 
Zo laat God van zich horen, 
Want Hij vergeet ons niet. 
 
Lezing Jesaja 11: 1 - 10 
 
Zingen Lied 466: 3 en 6 
 
Lezing Lucas 1: 57 -80 
 
Zingen Lied 158b 
 
Preek 
 
Muzikaal meditatief moment    
 
Zingen Lied 441 : 1 , 7 en 10 
 
Diaconale mededelingen   
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Zingen  Lied 437: 1, 2 en 5 
 
Zegen 
gezongen amen 


