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Zondagsbrief 

Zondag 16 januari 2022 

3de zondag van Epifanie 
 
Voorganger: 
pastor Paul Schuurmans, 
ds. Kim Magnee, ds. 
David van Veen en ds. 
Leonie Bos 
 
Ouderling: 
 
Diaken:  
 
Lector:  
 
Beeld en geluid: 
 
 
Muzikale medewerking: 
Tonio van Pijpen en een 
muziekgroep vanuit de 
Veste 
 
Koster: 
 
 
Bloemengroet: 
 
 
Kindernevendienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopij vóór  
donderdagavond  
19 uur via 
zondagsbrief@ 
ontmoetingskerkgouda.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen 

Vandaag, 16 januari, is er een oecumenische dienst in de St Josephkerk 
aan het Aalberseplein. De dienst is waarschijnlijk enkel online (dit hangt af 
van de laatste corona-richtlijnen) tijd van aanvang is 15.30 uur. . 
 
Iedere woensdagavond van half 8 is tot 8 uur is er een vesper in de St Jan, 
Ook deze vesper is alleen online meebeleven en u kunt de vesper later 
terugkijken: www.vespersgouda.nl. 
 
Vandaag zal ds. Leo Webbink, in het verleden ook werkzaam in onze wijk 
en een graag geziene gastpredikant, intrede doen in de Oudhoornse kerk in 
Alphen aan den Rijn. De dienst is mee te beleven via www.ohklive.nl 
 
De avond rondom het 8e werk van barmhartigheid die deze donderdag 
gepland stond komt te vervallen vanwege de coronamaatregelen, we hopen 
de avond in februari te laten doorgaan, belangstellenden kunnen zich alvast 
aanmelden bij Fred van Ipenburg of Hilmar Pot. 
 
Op zondag 23 januari zal Joke Slappendel haar ambt als ouderling en 
scriba neerleggen, we zijn dankbaar voor de taak die ze zo trouw verrichtte. 
Margit Klaver-Rooks is bereid gevonden haar functie over te nemen. We 
hopen haar op deze zondag in haar ambt te kunnen bevestigen. Mocht u 
vragen hierover hebben dan kunt u zich wenden tot onze voorzitter of 
scriba. Ook zullen we afscheid nemen van Nico Reitsma en Marcel van 
Luxemburg, zij legden hun ambt al eerder neer maar dit werd nog niet in 
ons midden in een eredienst bekrachtigd. 

Actie Kerkbalans 

De landelijke Actie Kerkbalans 2022 gaat deze week weer van start. Dit is 
voor onze kerk de belangrijkste financiële actie van het jaar: van de giften 
kunnen we heel het jaar de werkzaamheden en andere kosten betalen die 
de kerk maakt. Door Corona verwachten dat 2022 een lastig jaar zal 
worden, ook financieel. 

Daarom hopen we dat u ook dit jaar onze kerk weer ruim wilt steunen. 
Allereerst in gebed, maar ook gewoon praktisch met een gift. We hopen dat 
u, indien u daartoe de mogelijkheid heeft, uw bijdrage naar draagkracht kunt 
laten stijgen. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de 
hoogte ervan! 

Om het aantal contactmomenten te minimaliseren hebben we ingezet op 
digitaal toezeggen. Bijna een derde van de leden heeft dat inmiddels 
gedaan. Heel hartelijk dank daarvoor! 

Degenen die nog niet digitaal hebben toegezegd zullen deze week alsnog 
een brief krijgen. Ook hebben we de procedure van bezorgen/ophalen 
aangepast: de bezorger belt aan nadat de envelop door de brievenbus is 
gedaan. De bezorger vraagt of u de bijgesloten antwoordenvelop wilt 
posten op het aangegeven adres en maakt een afspraak voor de week erop 
om deze op te halen als dit nog niet gedaan is. De antwoordenvelop kunt u 
dan via een mandje/bakje geven. De verzorgingstehuizen worden per post 
gedaan. 

Zou u degene die bezorgt/ophaalt hierbij willen helpen? 

http://www.ohklive.nl/


  

 

Bemoedigende tekst: 

“Laat heel de aarde voor 

u buigen en zingen, uw 

naam bezingen” (Psalm 

66:4) 
 

 

Hartelijk dank alvast voor uw steun aan onze kerk! 
Hebt u niet digitaal toegezegd en toch geen brief gehad, neem dan contact 
op met het kerkelijk bureau 0182-513360 of kerkelijkbureau@pkngouda.nl. 
 

Lezing Goudader: Matigheid: 
Donderdag 20 januari 2022 

Eric Holterhues zal een lezing houden over de deugd matigheid 
(‘Temperantia’) en wat deze deugd heeft te maken met duurzaamheid, een 

zeer actueel thema.  

Of het nu gaat over leefomgeving, productie of financiering. 

  

Eric Holterhues (1972) werkt ruim 21 jaar in de financiële sector en is sinds 
2017 directeur van Oikocredit Nederland, een internationale social impact 

investor die in Afrika, Azië Latijns-Amerika financiering verstrekt aan 
microfinancieringsinstellingen, landbouw en duurzame energie. Daarvoor 
werkte hij onder andere in verschillende managementposities bij Triodos 

Bank. Holterhues studeerde theologie in Utrecht en volgde daarnaast 
vakken in economie, beleid & management en marketing & communicatie 

aan de universiteiten van Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en New York. 

  

U kunt de lezing online volgen 
via www.devestegouda.nl/home/goudader/ of rechtstreeks via:https://www.y

outube.com/watch?v=Ju8cntlG7uE 

 Mocht het toch mogelijk zijn om de lezing ook fysiek bij te wonen dan kunt 
u dat op de site ook teruglezen. 

  

Praktisch 
 

Tijdstip: 
20:00 uur 

Locatie ( als fysiek aanwezig zijn zou mogen): 
De Veste, Ridder van Catsweg 300, 2804 RS Gouda  

Kosten:  
De kosten bedragen € 5,00 (inclusief koffie/thee).  

U kunt dit contant betalen bij binnenkomst of het bedrag overmaken op 
rekeningnummer NL34INGB0000666089 t.n.v. Wijkkas Wijkgemeente De 

Veste o.v.v. lezing GoudAder. 

Ook als u de livestream volgt, wordt een bijdrage van 5 euro zeer op 
prijs gesteld.  
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