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Gebed om een zegen over het nieuwe jaar.     
 De Heer zij vóór ons      De Ierse reizigerszegen. 

om u de goede weg te wijzen. 
De Heer zij naast ons 
om u de hand te reiken en te beschermen. 
De Heer zij achter ons 
om u te bewaren voor het kwaad dat ons belaagt. 
De Heer zij onder ons 
om u op te vangen als een van ons valt. 
De Heer zij in ons 
om ons te troosten in droefheid en gemis. 
De Heer zij om ons heen 
om u te verdedigen in alle duisternis. 
De Heer zij boven ons 
om ons te zegenen. 
De Heer zij met ons 
vandaag en morgen en alle dagen. 

Amen.  
 
We mogen weer naar de kerk. 
Ingaande zondag 23 januari kunnen we weer naar de kerk. 
Wel zijn er een aantal regels om de kerkgang veilig te laten verlopen, deze zijn: 
- Vooraf aanmelden voor de viering, uiterlijk op de donderdag voor de viering via de 

email  secretaris@gouda.okkn.nl of via de app 06-48676745.  
 Maar blijf thuis bij klachten en laat je testen. 
- In de kerk wordt een zitplaats aangewezen. 
-    Voor en na de viering de handen wassen. 
- Geen handen schudden, de vredegroet door middel van een gebaar. 
-    Anderhalve meter afstand houden, de looproute in de kerk volgen en drie personen gelijk ter 

communie. 
- Tijdens de gehele viering een mondkapje dragen. 
- De kerk wordt sterk geventileerd, dus het kan er wat kouder zijn.  
- En natuurlijk hoesten en niezen in de ellenboog. 
 
Ook kunt u de vieringen in de kathedrale kerk in Utrecht online meemaken via de website van de 
landelijke kerk, https://oudkatholiek.nl/. Daar kiest u voor ‘Online vieren’ en vervolgens vindt u daar 
alle vieringen van beide bisdommen. 
 

mailto:secretaris@gouda.okkn.nl
https://oudkatholiek.nl/
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Mededeling van het kerkbestuur. 
Geachte medeparochianen,  
  
Ons bestuurslid Marja Beyers heeft schriftelijk op 6 december jl. de aartsbisschop verzocht haar als 
kerkmeester ontslag te verlenen per 1 januari 2022.  
In haar brief geeft zij aan dat persoonlijke omstandigheden, met onder andere haar fysieke 
gezondheid, de aanleiding vormen voor het indienen van haar ontslag. 
Als kerkbestuur betreuren we haar ingediende ontslag, juist nu we met Rudolf Scheltinga, als 
deservitor (waarnemend pastoor), bijna twee maanden met elkaar onderweg zijn. 
We danken Marja voor al haar inzet als lid van het kerkbestuur in de afgelopen, bepaald niet 
gemakkelijke, periode. 
We wensen haar alle goeds voor de toekomst, ook met betrekking tot haar andere taken in onze 
parochie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het kerkbestuur, 
 
Rudolf Scheltinga,  
deservitor 

 
Opknappen van de kerkzaal. 
In de Nieuwsbrief van juli vorig jaar is de ‘opfrisbeurt’ van de kerkzaal aangekondigd.  
Inmiddels is er een Team kerkzaal, wat deze opfrisbeurt zal voorbereiden en begeleiden, 
samengesteld.  
Het team bestaat uit: 
-  Huibert de Vries en Hylco Jellema als technische gebouwenbeheerders. 
-  Hans de Zwarte als penningmeester van onze parochie en bestuurder van de Stichting 

Vrienden. 
-  Robert Vuijk als bestuurder van de bestuur Stichting Vrienden en betrokkene bij de verhuur. 
-  Harrie van Os en Jan Fondse als ondersteuners van het team. 
De voorbereidingen zijn gestart, er is een inventarisatie gemaakt van de uit te voeren 
werkzaamheden en is er een globale kosteninschatting gemaakt. Gebleken is dat het niet zal blijven 
bij een opfrisbeurt, maar dat er onder meer ook herstel van stucwerk van de wanden en van het 
gewelf nodig zal zijn. Ook de doopkapel heeft veel schade. 
 Een restaurateur heeft de wijze van schoonmaken en repareren van de beelden onderzocht. 
De volgende stap is het onderzoeken van de financiële mogelijkheden, subsidies en geldwerving. 
Voor werkzaamheden van een omvang als deze is toestemming van de landelijke kerk nodig, ook dat 
vraagt de nodige acties. En mogelijk moet er ook een Omgevingsvergunning (Voorheen 
Monumentenvergunning) worden aangevraagd. 
Al met al zal er veel inzet van de parochie worden gevraagd, voor onder andere geldwerving en ook 
in de vorm van zelfwerkzaamheid bij de uitvoering, zoals in- en uitruimen, schoonmaakwerk en 
dergelijke. 
Het is de planning om de werkzaamheden in 2023 te laten uitvoeren. 

 
Het Team kerkzaal. 
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Donderdagse openstellingen van de kerk.

Ook tijdens de lockdown is de donderdagse 
openstelling van de kerk, dankzij de inzet van 
vrijwilligers, gewoon doorgegaan. Verrassend was 
het dat dankzij de inzet van Renate, de kerk ‘gewoon’ 
volgens de liturgische kalender was aangekleed. Het 
eerste wit voor het altaar, het zilver en de bloemen 
op het altaar en achterin de kerk de kerststal.  
Zo konden bezoekers in de Kersttijd toch nog iets 
zien van het feest van de geboorte van Jezus.  
En dat is ook de bedoeling van de openstellingen, de 
kerk en daarmee het heil van Christus zichtbaar 
maken in deze enerverende tijd. 

 
De kerk is iedere donderdag van 13 – 15 uur open voor even stil zijn of voor het aansteken van een 
kaarsje. 
 
Collectes. 
Extra collecte februari.  
Het jongerenwerk in onze kerk kent al een lange en ook stevige traditie. Generaties zijn opgegroeid 
met de jeugdkampen en ook alweer aardig wat jaren hebben we vrijgestelde pastores voor het 
jongerenwerk. Zo proberen we wat waardevol is in ons eigen leven door te geven aan wie na ons 
komen. Behoeft dit werk dan nog een aanbeveling? Het Collegiaal Bestuur rekent op uw gulle 
bijdrage in de collecte van deze maand. 
De extra collecte is op zondag 6 februari. 
 
De extra collectes in de Advent. 
De extra collectes in de Advent bestemd voor de Voedselbank hebben tot op heden € 238,- 
opgebracht. Dit is nog een tussenstand omdat nog niet alle eventuele bijdragen via de bank bekend 
zijn. 
 
Collectes tijdens de lockdown 
In de periode dat er geen fysieke kerkdiensten waren, waren er ook geen inkomsten uit collectes. 
Om dit goed te maken kunt u een extra bijdrage overmaken naar Penningmeester Oud Katholieke 
parochie NL91 INGB 0000 5548 71 met vermelding van ‘Extra bijdrage’. 
 
Vieringen. 
De informatie hieronder is onder voorbehoud van eventuele maatregelen tegen de verspreiding van 
het corona-virus. 
 
Zondags om 10.30 uur. 
 
23 januari Eucharistieviering, 3e Zondag na Epifanie.     
30 januari Eucharistieviering, Opdracht van de Heer in de Tempel, kaarsenwijding. 
Tot en met 30 januari is het dienstenrooster bekend. Daarna nog niet, dus mogelijk zal er in plaats 
van een Eucharistieviering een Dienst van Schriftlezing en gebed kunnen zijn.  
6 februari Eucharistieviering, 5e Zondag na Epifanie. 
  Extra collecte voor het jongerenwerk. 
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13 februari Eucharistieviering, 6e Zondag na Epifanie. 
20 februari Eucharistieviering, 7e Zondag na Epifanie.  
27 februari Eucharistieviering, 8e Zondag na Epifanie.  
 
Het rooster van de Kinderkerk zal binnenkort bekend gemaakt worden. 
 

Agenda. 
- Iedere donderdag openstelling van de kerk van 13 tot 15 uur. 

- Zaterdag 29 januari: Schoonmaken van de kerk van 10 tot 12 uur. 

- Voor de leeskring Augustinus zal nog een rooster worden opgesteld. 

 

Ter overweging.  

De ziel van ieder mens die geboren wordt is in Gods ogen een wijngaard, waarin God alles heeft 
toebereid, schoon en volmaakt. 
God moet die wijngaard van onze ziel toevertrouwen aan mensen. Wijzelf moeten onszelf echter 
nimmer zien als eigenaars van hetgeen ons is toevertrouwd. 
Wij dienen te allen tijde te beseffen dat we slechts iets als lening in ontvangst gekregen hebben, dat 
groeien en bloeien moet, maar waarvan de vruchten aan God toebehoren. 
Het is een hele kunst de wijngaard Gods, de ziel van een ander mens, te laten rijpen tot zijn 
bestemming. 
De woorden die wij spreken dienen te zijn als wind die door de bladeren van de wijnstruiken speelt, 
zo zacht, zo koesterend. 
Onze blik moet zo warm en helder zijn als de zon die op de wijnstruiken schijnt, zodat er geen plaats 
is voor angst en alles losgemaakt wordt voor de planten, die zich oprichten naar het licht, zodat de 
rijpende vruchten de moed vatten te kleuren, zodat de druiven zoet worden op het tijdstip van de 
oogst. 
Wat wij doen en wat wij verrichten dient mild te zijn als de ochtendregen en als de nachtelijke dauw 
op de bladeren. Zó moeten we elkaar laten rijpen in de wijngaard van de Heer. 
 
Citaat uit het boek ‘Tussen hemel en aarde.’ van Eugen Drewerman ingezonden door Trudy Knoester. 
 
Heb je een gedicht, een tekst die je getroffen heeft of heb je een bijzondere belevenis meegemaakt.  
Deel het, mail het naar Jan Fondse zodat het in de Nieuwsbrief kan worden opgenomen. 

 
  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wenst u in het vervolg deze Nieuwsbrief niet of juist wel te ontvangen, dan kunt u dat laten weten 

via pronkfondse@hetnet.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

www.gouda.okkn.nl 
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