
  

 

 
                 

Zondag 29 mei 

2022 
 
Voorganger:  

Ds  Bart Stobbelaar 
 

Muzikale 
begeleiding:     
Henk den Boer 

 
Ouderling:   

Dirk Schravendeel 
 

Diaken:   
Melanie Steenaart 
 

Lector: 
Nico Reitsma 

 
Beeld en geluid:  
Heleen vd Kooij 

Joke Slappendel 
 

Bloemen:   
Ans Heijsteeg 
 

Koster:    
Tjeerd Hallema 

 
Kindernevendienst: 
Judith Luijten 

 
Tienerdienst: 

Vera Mak 
Ronald Luijten    
 
 
 
 
 

 

 

 

Kopij inleveren: 
Uiterlijk 

donderdagavond  
19.00 uur op 
zondagsbrief@ontmoe

tingskerkgouda.nl 

 
 

Mededelingen 
 
 
Bloemen  
De bloemen gaan deze week als groet en ter bemoediging naar Ria den Braber. Zij heeft 
na een operatie een lang revalidatietraject te gaan. 
 
Hartelijk dank  
Hartelijk dank voor het prachtige boeket, ik (Gerard) heb het in twee vazen verdeeld ook 
de kaart met al die namen geweldig. Een hartelijke groet naar al de gemeenteleden die 
daar aan hebben meegewerkt!!!  Ook namens Greta nogmaals dank. 
Gerard en Greta Jansen. 
 
Gemeenteavond 2 juni - Herinnering 
Komende week op donderdag 2 juni is er een gemeenteavond over het profiel van de 
nieuwe predikant. Wat verwachten we, wat moet iemand kunnen, wat kunnen we zelf wel 
doen, enz. We hopen dat u hierin wilt meedenken. We starten om 20 uur en uiteraard 
zorgen we dat er vooraf koffie en thee klaar staat.  
 
Collecteren 
In de Algemene Kerkenraad kwam het collecteren aan bod. Daaruit bleek dat in de 
meeste kerken er weer met collectezakken wordt gewerkt. We hebben in onze kerkenraad 
besproken of wij dit ook weer willen. Vooralsnog hebben wij het idee dat het goed is zoals 
we het nu doen. Veiliger, prettiger voor mensen die voorzichtig willen of moeten zijn. Maar 
graag horen we ook wat uw gedachten hierover zijn. Dus laat het aan kerkenraadsleden 
weten zodat we het er in een volgende vergadering nog eens met elkaar over kunnen 
hebben. 
Daarbij willen we namens het college van kerkrentmeesters iedereen ook bedanken voor 
alle giften gedurende de coronagolven. De opbrengsten zijn, na een korte dip, steeds zeer 
bemoedigend geweest. Hierdoor kon het kerkenwerk en de hulp via de diaconie 
doorgaan.  
 
Beamerpresentatie 
Elke zondag wordt onze dienst gebeamerd op het scherm aan de muur. Hierbij gaat het 
om de liturgie en de liederen die we zingen. Voorafgaand aan de dienst worden de 
artikelen uit de zondagsbrief getoond. De presentatie wordt vooraf gemaakt. Het is niet de 
bedoeling dat er vooraf aan de dienst nog aanvullende informatie wordt aangeleverd. De 
twee mensen die de uitzending en de presentatie verzorgen hebben veelal hun handen 
vol om te zorgen dat alles op tijd klaar staat en gecheckt is. Dus zorgt u dat bijdragen op 
tijd - donderdag 19 uur - worden aangeleverd via 
beeld.en.geluid@ontmoetingskerkgouda.nl. Namens de groep Beeld & Geluid hartelijk 
dank! 
 
Seniorenreisje 2022 
Op donderdag 25 augustus  is weer het jaarlijkse reisje voor onze senioren.  
Eindelijk kan het weer. Na twee jaren corona kunnen we de draad weer oppakken voor 
een reisje. We zijn er allemaal weer aan toe toch? 
Evenals voorgaande jaren wordt het reisje weer georganiseerd door de diaconie.  
Wat staat er die dag op het programma?  
 
Gooi-en Vechtstreek vanaf het water.             
Dat is nog eens leuk! Voor velen van u zal de Gooi- en Vechtstreek niet veel geheimen 
meer hebben. Wanneer u de omgeving echter vanaf het water bekijkt, zal er een heel 
nieuwe wereld voor u open gaan. U zult echt versteld staan hoe anders alles er uit ziet. In 
Maarssen gaat u aan boord van de River Cloud voor een onvergetelijke tocht op de 
romantische Vecht langs prachtige buitenplaatsen, koetshuizen en theekoepels. 
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“Hoor mij, Heer, als ik tot U 
roep. Uw nabijheid, Heer, 
wil ik zoeken, verberg Uw 
gelaat niet voor mij.” 
(Psalm 27: 7a, 8c, 9a) 

 

 

 

 

 

Het instappunt in Maarssen is geheel nieuw gebouwd, zodat u hier nu gemakkelijk kunt 
inschepen. U vaart 2,5 uur vanuit Maarssen richting Nieuwersluis en aan boord ontvangt u 
een bootlunch. Ontdek de Gooi- en Vechtstreek vanaf het water! 
 
 Het programma voor die dag ziet er als volgt uit:                           
  9.00 uur verzamelen in de Ontmoetingskerk (Dunantsingel 314) 
  9.30 uur koffiedrinken met gebak 
10.00 uur Instappen in de bus richting het Gooi. 
12.30 uur Aankomst bij rederij Stichtse Vecht, voor een 2 1/2uur durende tocht over de 
Vecht. Tijdens deze tocht wordt er een broodjeslunch geserveerd met kippensoep. 
15.00 uur weer terug en met de bus naar huis. 
16.30 uur weer bij de Ontmoetingskerk. 
 
Zoals ieder jaar zorgt de diaconie voor de organisatie en de financiering. Natuurlijk mag u 
zelf bijdragen in de kosten en dat stellen wij ook op prijs, maar is geen verplichting. Ter 
informatie: Zo'n reisje kost plm. € 46,50. Kunt u moeilijk op eigen gelegenheid naar de 
Ontmoetingskerk komen die dag, dan kan de diaconie ook dat vervoer voor u regelen. 
Heeft u al zin gekregen of heeft u vragen, dan kunt u terecht bij: 
Adrie van den Berg 0182513403 of 0648489609 
 
Oecumenisch Initiatief Gouda  
Het OIG houdt op zondag 5 juni de maandelijkse viering in zaal De Berk. Iedereen is van 
harte welkom aan de Krugerlaan 79 in Gouda, aanvang 16.30 uur. 
Het thema zal zijn: ‘Samen naar de toekomst’. Another world is possible (auteur William 
Fisher). Het is al begonnen, merk je het niet. Rechtvaardigheid, maar ook tolerantie, 
elkaar waarderen ondanks verschillen. Samen leven, ons thema voor dit seizoen, sluiten 
we hiermee af.  
Pastor Rob Lijesen is de voorganger in deze viering. 
Na afloop is er zoals gewoonlijk gelegenheid tot ontmoeting met een kopje koffie of thee. 
 
Collectemededelingen  
De diaconale collecte is bestemd voor plaatselijk pastoraal werk.  
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 voor de melkbus van het Werelddiaconaat is Noodhulp aan kinderen in Syrie. 

 
 
LITURGIE VOOR DE DIENST 
OPGANG 
pianospel 
welkom door de ouderling van dienst 
 
VOORBEREIDING   
aanvangslied (staande)     NLB Psalm 27: 1 en  4  
stil gebed 
groet en bemoediging, drempelgebed 
voorganger De Heer zij met u 
gemeente OOK MET U ZIJ DE HEER 
voorganger Onze hulp is  
in de Naam van de Heer 
gemeente DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
voorganger ……………………….. 
 
 



  

 

 
                 

zingen      NLB Psalm 27: 7 
we gaan zitten  

kyrie en gloria     NLB 967: 1, 5, 6 en 7  
 
RONDOM HET WOORD    
gebed van de zondag    
uitleg bij de bloemschikking  
 
een moment met de kinderen,  lied  
de kinderen gaan naar de nevendienst  
 
lezen door lector    Genesis 7: 1 t/m 5; 13 t/m 16  
zingen      NLB 605 
lezen      Johannes 17:20 26 
zingen  u komt de lof toe   NLB 339a 
 
uitleg en verkondiging   
muzikaal meditatief moment 
zingen      NLB 981 
 
GAVEN EN GEBEDEN   
diaconale mededelingen door diaken en inzameling van de gaven  

de kinderen komen terug uit de nevendienst 
pastorale mededelingen 
dankgebed en voorbeden,  
stil gebed  
Onze Vader 
 
UITLEIDING   
slotlied  staande       NLB 662: 1, 3 en 4 
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. 
inleiding op de zegen en 
zegen met gezongen AMEN 
 
pianospel 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


