
Elke vrijdagmorgen is de kerk open voor een praatje met de dominee, een kopje koffie,

in het fraai vormgegeven stiltecentrum kunt u terecht voor een moment van 

Welkom in onze zondagse vieringen. De dienst begint om 10.00 uur.
Ook als u niet naar de diensten komt, kunt u altijd deelnemen aan activiteiten. U

De liturgie in onze vieringen is in de lijn van de protestants-oecumenische

Muziek in onze vieringen vinden we belangrijk; we gebruiken het nieuwe liedboek en
gemeenteleden verzorgen muzikale intermezzo’s
Er is speciale aandacht voor jongeren en jonge kinderen  in de eredienst en activiteiten
daarbuiten

We hebben een meldpunt voor iedereen die hulp nodig heeft. U kunt steun vragen en

Onlangs bent u in Gouda komen wonen. Misschien bent u al een beetje bekend hier, maar 
mogelijk is er nog veel te ontdekken in uw nieuwe woonplaats.
 
In de wijk waar u nu woont ligt ook de Ontmoetingskerk aan Dunantsingel 314.  Wij heten u als
kerkelijke gemeente welkom. Er zijn nog meer protestantse kerken in Gouda waar u net zo 
welkom bent als bij ons in de Ontmoetingskerk. 
Informatie over alle Protestantse kerken in Gouda vindt u op www.pkngouda.nl
 
Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk
De kerk in onze wijk is een ontmoetingsplaats voor iedereen. Een plaats waar we op
zondag de ontmoeting met God vieren. Een plaats met een stiltecentrum om even
tot rust te komen. Een plaats waar u ook deel kunt nemen aan verschillende
activiteiten. U treft er een levendige gemeente die zich open, bezield en
betrokken opstelt.
 
Open

     of het aansteken van een kaarsje

     bezinning 

     bent welkom bij gespreks- en maaltijdgroepen, zangprojecten, ontmoetingen voor
     ouderen, stadspelgrimage, fancy-fair, etc. 
 
Bezield

     traditie, met veel ruimte voor diversiteit in vormgeving

 
Betrokken

     krijgen bij de diaconie, of u melden op vrijdagmorgen
 
Welkom
Wij heten u graag persoonlijk welkom bij onze vieringen en activiteiten, of bij een kopje koffie op
vrijdagmorgen in de Ontmoetingskerk van 11.00 tot 13.00 uur.
 
Als u contact wilt kunt u bellen of een email sturen.
 
T. 06 18913056 of 0182533349
E. welkom@ontmoetingskerkgouda.nl

 

W E L K O M  I N  G O U D A !

www.ontmoetingskerkgouda.nl


