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Blijdschap.  

Blijdschap, want op zondag 12 december zullen we tijdens de dienst vier zeer betrokken parochianen 
verwelkomen en opnemen in onze gemeenschap. We schrijven parochianen omdat drie van hen al 
jarenlang in ons midden zijn en een heel actieve rol in onze parochie hebben. Door de lockdown in 
januari van dit jaar kon hun officiële toetreding tot de parochie niet doorgaan. Nu we weer een 
pastoor hebben, kan dit eindelijk plaatsvinden.  
Ook blijdschap omdat op zondag 9 januari onze jongste parochiaan zal worden gedoopt. 
 
 
Corona maatregelen. 
De Coronamaatregelen zijn weer aangescherpt en uit de richtlijnen van de landelijke kerk hebben we 
het volgende overgenomen: we dragen in de kerk en pastorie weer een mondkapje als we 
rondlopen. Neemt u alstublieft plaats op de stoelen die genummerd zijn om zo veel mogelijk de 
anderhalve meter te handhaven. Let u zoveel mogelijk op de looproute in de kerk en beperk 
loopbewegingen. Ook willen we u vragen om de communie staand te ontvangen en niet aan de 
communiebank te knielen. Zo houdt u voldoende afstand van de pastoor die de communie uitreikt.  
Voor de lezers en voorbidder zijn vaste plaatsen op de eerste rij voor in de kerk. En na de dienst 
drinken we geen koffie. 
 
 
Aanmelden voor kerkdiensten. 
Op de (zon)dagen 12, 19, 24 en 25 december worden er meer kerkgangers dan gebruikelijk verwacht 
en daarom vragen wij u om u voor deze vier kerkdiensten vooraf aan te melden bij Marianne van der 
Veer. Dit kan via de mail: secretaris@gouda.okkn.nl of via de app: 06-48676745.  
Let u daarbij op het volgende: 

• Als u meerdere mensen opgeeft, geeft u dan aan of zij uit één huishouden komen of niet. 
• Uw aanmelding moet uiterlijk twee dagen vooraf binnen zijn. Dus respectievelijk op 

vrijdag 10 en 17 december, op woensdag 22 december voor de kerstnachtdienst en op 
donderdag 23 december voor Eerste Kerstdag. 

• De kerk is klein dus u zult begrijpen dat we ons aan een streng maximum moeten 
houden. Wie het eerst komt die maalt het eerst, maar bij de kerkdienst op 12 december 
willen we natuurlijk ook de nieuwe parochianen de kans geven om iemand privé uit te 
nodigen.  

• Mochten we te veel aanmeldingen hebben voor een dienst, dan sturen wij alleen aan 
degenen voor wie helaas geen plek is, een bericht terug.  

mailto:secretaris@gouda.okkn.nl
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• Mocht u om deze of een andere reden de diensten van Advent en Kerst niet mee kunnen 
maken, dan verwijzen wij u graag naar de online vieringen van het bisdom Utrecht 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. Mocht u 
daar hulp bij nodig hebben, laat u dat dan weten. 

 
 
Extra collectes december, Voedselbank Gouda. 
December is de maand van feest en gezelligheid, van licht in donkere dagen, van cadeautjes geven en 
ontvangen. St Nicolaas past daar goed bij en zelfs zijn vercommercialiseerde kerstvariant. Maar het 
grootste cadeau krijgen we van God zelf: zijn Zoon, geboren in de stal van Bethlehem. Hij verkondigt 
in woord en daad Gods liefde en sticht daarmee een mensengemeenschap die niemand uitsluit. Het 
Collegiaal Bestuur vraagt u evenals vorig jaar in deze decembermaand om bij te dragen aan een 
diaconaal project in uw naaste omgeving. 
Het kerkbestuur heeft besloten om op de komende zondagen in de Advent een extra collecte te 
houden en de opbrengst te bestemmen voor de Goudse Voedselbank. Wij laten daarmee zien dat wij 
als volgeling van Jezus in zijn voetspoor treden en daarmee werkelijk liefde verkondigen over de 
eigen grenzen heen. 
De eerste extra collecte wordt gehouden op zondag 5 december en vervolgens op 3e en de 4e zondag 
van de Advent. Voor de viering zullen ze worden afgekondigd. 
 
 
Burgemeester Pieter Verhoeve zal de kerkdienst bijwonen. 
Zondag 19 december zal burgmeester Pieter Verhoeve onze kerkdienst bijwonen en op deze manier 
een bezoek brengen aan de Oud-Katholieke parochie van Gouda. Dit is natuurlijk een heel eervolle 
gebeurtenis. We kunnen ons niet herinneren ooit te hebben meegemaakt dat een burgemeester de 
kerkdienst op zondag heeft bezocht. We hopen dan ook dat veel parochianen deze dienst aanwezig 
kunnen zijn om de burgemeester te verwelkomen in onze kerk. 
 
 
Kerk schoonmaken. 
 

 

 
In de periode voor Kerst zorgen we dat de 
kerk er weer spic en span uitziet. Eind 
november is een grote ploeg aan het werk 
geweest en is het koper gepoetst en het zilver 
opgewreven. Ook de koperen kaarsenkroon is 
onderdeel voor onderdeel uiteengenomen en 
na het poetsen weer teruggeplaatst.  
 
 
 
 
 
Op zaterdag 18 december gaan we weer aan 
het werk, twee uurtjes van 10 tot 12 uur. 
(Onder voorbehoud van coronamaatregelen.)

 

https://oudkatholiek.nl/
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Vieringen. 
Aanvang 10.30 tenzij anders aangegeven. 
 
5 december Dienst van Schriftlezing en gebed, 2e Zondag van de Advent. 
 Extra collecte voor de Voedselbank Gouda. 
12 december Eucharistieviering, 3e Zondag van de Advent. 
  Toetreding en verwelkoming nieuwe parochianen. 

Kinderkerk. 
Extra collecte voor de Voedselbank Gouda. 
* Vooraf opgeven voor deze dienst. 

19 december Eucharistieviering, 4e Zondag van de Advent. 
  Burgemeester Pieter Verhoeven zal de kerkdienst bijwonen. 
 Extra collecte voor de Voedselbank Gouda. 

* Vooraf opgeven voor deze dienst. 
24 december Eucharistieviering, Kerstnacht voorafgegaan door kerstzang, aanvang 21.45 uur. 

* Vooraf opgeven voor deze dienst. 
25 december Dienst van Schriftlezing en gebed, 1e Kerstdag. 

* Vooraf opgeven voor deze dienst. 
26 december Geen dienst op deze zondag, 2e Kerstdag. 
2 januari Dienst van Schriftlezing en gebed, Epifanie. 
  Extra collecte, het doel wordt nog nader bekend gemaakt. 
9 januari Eucharistieviering, Doop van de Heer in de Jordaan. 
  Doopdienst. 
16 januari Eucharistieviering, Bruiloft te Kana. 
 
Alles onder voorbehoud van eventuele nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het corona-
virus. 
 

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

- Zondag 5 december NPO 2 om 12.41 uur tv uitzending EO over de verkiezing en wijding van 

Bernd Wallet tot aartsbisschop van Utrecht. 

- Zaterdag 18 december: Schoonmaken van de kerk van 10 tot 12 uur (Onder voorbehoud van 

coronamaatregelen). 

 

 

Wijzigingen in de agenda in verband met het corona-virus. 

- ‘Toen was er licht’, vervallen.  

- Vrijdag 10 december ‘Gouda bij kaarslicht’, vervallen.  

- Woensdag 15 december Augustinus leeskring, vervallen. 

- Zaterdag 18 en zondag 19 december Lessons and Carols, verplaatst naar de grote Sint Jan 

(Kijk in verband met de maatregelen tegen het corona-virus op de site van het Goudsch 

Kamerkoor) 
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Ter overweging.  

Elie Wiesel - de Joods Amerikaanse schrijver - heeft als puber - de verschrikkingen van Auschwitz en 
Buchenwald meegemaakt. Zijn moeder, zijn vader en zijn zus zijn in de kampen omgekomen.  
Elie Wiesel schreef over het wachten op de Messias. 
 
Het ware wachten. 
‘Toen het menselijk lijden ondragelijk was geworden, ging een zekere rebbe naar de hemel en klopte 
aan de poort van de Messias. 
'Waarom talm je zo lang?', vroeg hij.  
Weet je niet dat de mensen je verwachten?'  
'Het is niet op mij dat ze wachten', antwoordde de Messias.  
'Sommigen wachten op gezondheid en rijkdom.  
Anderen op rust en kennis. 
Of vrede in huis en geluk. 
Nee, op mij zitten ze niet te wachten'.  
 
 
Op dit moment was het - zegt men - dat de rebbe zijn geduld verloor en woedend tegen de Messias 
zei:  
'Wanneer je mensen, alle mensen, niet kan helpen met hun problemen, hoe klein die ook zijn, blijf 
dan waar je bent.  
Wanneer je nog altijd niet begrepen hebt, dat je brood bent voor de hongerigen, een stem voor een 
oude man zonder erfgenamen, slaap voor de mensen die bang zijn in de nacht;  
wanneer je dit alles niet begrepen hebt en meer dan dat: 
Dat álle wachten, een wachten is op jou - nee - dan ben jij niet degene op wie de mensheid wacht.' 
De rebbe kwam terug naar de aarde, riep zijn leerlingen bijeen en verbood ze te wanhopen en hij zei: 
'En nu begint het ware wachten.’ 
 
Aldus Elie Wiesel. 

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

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

via pronkfondse@hetnet.nl 

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