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Op zoek naar een predikant 

Het werk voor het vinden van een nieuwe predikant is in volle gang. Hieronder 

leest u over de gemeenteavonden die hiervoor belegd zijn. Ondertussen nadert 

ook de samenstelling van de beroepingscommissie zijn definitieve fase. Nog 

één of twee namen zijn nog niet definitief. Zodra deze commissie voltallig is 

zal zij zich aan u voorstellen. 

Gemeenteavonden  

Op 9 mei was er de gemeenteavond over ons nieuwe beleidsplan. Vooraf was 

het concept beleidsplan beschikbaar zodat u zich kon inlezen. Tijdens de avond 

zijn vele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Veelal aanvullingen op wat 

er geschreven is waarmee het stuk completer gemaakt kan worden. Daarnaast 

zijn er suggesties gedaan voor de invulling van diverse activiteiten. Met 

tegelijk de waarschuwing: er gebeurt heel veel, zorg dat er ook prioriteiten 

gesteld worden. En kijk waar samenwerking mogelijk is.  

  

Op 23 mei zal de kerkenraad zich buigen over de opmerkingen en het 

definitieve beleidsplan vaststellen. Ook zullen we deze avond het concept van 

de profielschets voor de te zoeken nieuwe predikant afmaken. Op 2 juni zal 

er dan een gemeenteavond zijn om deze met u te bespreken. We starten 

weer om 20 uur maar vooraf staat de koffie en thee voor u klaar. 

 

Kerkenraadsleden 

Zoals al eerder aangekondigd vraagt de kerkenraad weer om aanvulling. In 

september hopen we daarvoor weer een aantal nieuwe kandidaten te kunnen 

bevestigen. Voor de volgende functies worden mensen gezocht: 

- Jeugddiaken 

- Ouderling pastoraat (naast Bobby de Vos) 

- Kerkrentmeester exploitatie (evt in combinatie met de ICT-commissie) 

 

Denkt u dat u geschikt bent of weet u iemand die hiervoor geschikt is, laat het 

ons dan weten. Zelf zullen we ook op mensen, mogelijk op u, afstappen. We 

hopen u binnenkort de namen te geven van hen die één van deze taken op 

zich willen nemen. Meer informatie over de inhoud van de functie kunt u 

krijgen bij één van de moderamenleden (Aad, Melanie, Margit, Dirk en Joost). 

 

Pastoraat 

Veel van het pastoraat in onze gemeente verloopt via het pastorale team, met 

vele bezoekvrijwilligers en bezoekgroepen. Ook nu Leonie afscheid genomen 

heeft zal dit gewoon doorlopen. Hierbij is Bobby de Vos, als ouderling 

Pastoraat, de schakel naar de kerkenraad. Echter, voor crisispastoraat zoals bij 

ernstige ziekte of (naderend) overlijden is het moeilijk om hiervoor op hen een 

beroep te doen. Om deze reden hebben wij van de Algemene Kerkenraad 

toestemming gekregen om voor circa één dag in de week pastorale 

ondersteuning te mogen inhuren. Wij zijn hier heel blij mee. Eveneens 

verheugd zijn we dat onze oude wijkpredikant Leo Webbink deze taak, vanaf 1 

juni, op zich wil nemen.  

Vooralsnog kunt u alle pastorale verzoeken indienen bij ons pastorale 

meldpunt, Joke van Zwienen en Fred van Ipenburg. Zij zijn bereikbaar via het 

mailadres pastoraalmeldpunt@ontmoetingskerkgouda.nl. Hun 

telefoonnummers staan in elk kerkblad in de colofon bij onze wijk. 

 

Berichten voor zondagsbrief en kerknieuws 

Voorheen werd een belangrijk deel van de inhoud van onze zondagsbrief en 

Protestants Kerknieuws door Leonie aangeleverd. Die luxe zullen we voorlopig 

niet kennen. Dat betekent dat we een nieuwe routine moeten krijgen. Voor de 
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Bemoedigende 

tekst: 

Zondag Rogate 

“Verkondig dit met luid 

gejuich, laat het horen, 

laat weten tot aan de 

einden der aarde: “De 

Heer koopt zijn dienaar 

Jakob vrij.”  (Jesaja 

48:20b)  

 

 

 

 

 

zondagsbrief is dit relatief eenvoudig: bijdragen hiervoor kunt u sturen naar 

het mailadres zondagsbrief@ontmoetingskerkgouda.nl. De zondagsbriefmaker-

van-dienst ontvangt dan uw bericht en zal deze waar mogelijk  (en passend) 

opnemen in de zondagsbrief. 

Voor bijdragen voor het wijkbericht in Protestants Kerknieuws kunt u 

vooralsnog de berichten naar de voorzitter sturen. 

(voorzitter@ontmoetingskerkgouda.nl). Deze zal e.e.a. verzamelen en 

omvormen tot teksten voor het wijkbericht. Algemene stukken, die niet in het 

wijkbericht horen, kunt u natuurlijk direct naar de redactie sturen. 
 
Bloemen  

De bloemen zijn voor mevrouw Gretha Jansen, Irishof kamer 133 te Gouda. 

Mevrouw heeft in het ziekenhuis gelegen, als hartelijke groet en teken van 

medeleven, ook voor haar man,  die een nare val maakte. 

 

Collectemededelingen.  

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor:  

Missionair werk Gerard en Janneke de Wit. 

Sinds 2019 wonen Gerard en Janneke met hun kinderen in Schwerin-Lankow 

(Noordoost-Duitsland), een wijk met veel eenzaamheid en armoede. De kerk 

speelt vrijwel geen rol van betekenis en voor velen is het evangelie onbekend. 

Samen met de Freie Evangelische Gemeinde (Nord) hopen Gerard en Janneke 

bij te dragen aan christelijke gemeenschapsvorming.  

 

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente 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. 

 

Bij de uitgang staat de bus voor het Werelddiaconaat. 

 
OPGANG 
 
pianospel 
 

welkom door de ouderling van dienst 

 
VOORBEREIDING   
 
aanvangslied (staande): Zing voor Gods licht  
(Liederen & gebeden uit Iona, nr. 6; melodie: Lied 868) 
 
stil gebed 

openingsgebed 
 
Zingen: Zing voor Gods recht 
We gaan zitten. 
 
Kyrie gebed 

 

Glorialied: Alle eer en alle glorie (Lied 305: 1, 2, 3)  
 
RONDOM HET WOORD    
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(uitleg bij de bloemschikking)  

 
een moment met de kinderen 
 
lied: Wij gaan voor even uit elkaar   

 

de kinderen gaan naar de nevendienst  
 

lezen door lector: Johannes 14: 23-29 
 
Luisteren: My peace I leave you (Taizé) 

 (Johannes 14:27:  
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie. 
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.) 
 

uitleg en verkondiging   
 
muzikaal meditatief moment 
 
zingen: My peace I leave you (Taizé, 5x) 
 
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): Liefde, eenmaal uitgesproken (Lied 791: 1, 2, 3, 4, 6) 
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. 
 
zegen met gezongen AMEN 
 

pianospel 

 


