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- Extra collecte september – Opleiding. 
- Vieringen. 
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- Ter overweging.  
 

Voorbeden. 
Iedere zondag leggen wij in onze gebeden de nood in de wereld, de noden in onze omgeving voor 
aan de Heer. Ook zorgen binnen onze parochie en daarbuiten, zoals ernstige ziekte, 
ziekenhuisopname of moeilijke omstandigheden krijgen een plaats in onze gebeden.  
En we spreken onze dank uit voor blijde gebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk, jubileum, genezing 
en dergelijke. Ook het gedenken van overledenen heeft een plaats in onze gebeden. 
Als u wilt dat we een voorbede voor u doen in de vieringen, laat het dan weten aan pastor Marco 
Derks (marco.derks@okkn.nl of 06 - 1430 2222). Als u daarnaast ook behoefte heeft aan een bezoek, 
dan kunt u dat dan natuurlijk ook aangeven. 
Vanaf heden ligt er op de bank achter in de kerk een intentieboek. Voorafgaand aan de viering kunt u 
daarin namen vermelden van mensen voor wie u voorbeden vraagt. Ook bezoekers van de 
donderdagse kerkopenstelling kunnen een intentie in het boek noteren. De voorbidder noemt de 
namen dan in de voorbeden. 
Op dit moment doen Jan Fondse, Joop de Busschère, Helen Boer-O’Neil en Marja Beyers de 
voorbeden. Wil je misschien ook af en toe voorbeden verzorgen, spreek een van hen of pastor Marco 
gerust aan. Zij kunnen je ook leren hoe je voorbeden voorbereidt. 
 

Het kerkbestuur zoekt een penningmeester. 
Eind juli heeft het kerkbestuur een brief gestuurd aan alle (gast)leden van onze parochie over de 
zoektocht naar nieuwe kerkmeesters/kerkbestuursleden. Daarin staat onder meer dat we nog op 
zoek zijn naar een penningmeester. Heb je interesse of wil je meer weten, neem dat contact op met 
pastor Marco Derks (marco.derks@okkn.nl) of deservitor Rudolf Scheltinga 
(rudolf.scheltinga@okkn.nl). 
 

Iedereen doet mee. 
De Goudse kerken vieren Gouda750 mee! Daarom organiseren wij in dit feestjaar, samen met 
anderen, diverse activiteiten, bijeenkomsten en tentoonstellingen rond drie belangrijke 
maatschappelijke thema's: Duurzaamheid, Vluchtelingen en Iedereen doet Mee!  
Eind augustus staat het laatste thema centraal.  
 
Kunstexpositie in de Agnietenkapel 'Iedereen doet mee' 
Donderdag 25 t/m zondag 28 augustus, dagelijks van 10.00 - 17.00 uur, Agnietenkapel Gouda 
Bezoek deze bijzondere kunstexpositie! Inwoners van Gouda met uiteenlopende achtergrond tonen 
hun unieke schilderkunst. En bewoners van de opvangboot laten met eigen foto's zien hoe zij Gouda 
sinds hun komst hebben ervaren. 
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750 jaar 'Omzien naar elkaar' - Bijeenkomst in Concordia 
Woensdagavond 31 augustus, 20.00 - 22.00 uur, Westhaven 27 
Altijd is er aandacht geweest voor wie hulp nodig had, maar niet altijd op dezelfde manier. Evalien de 
Haan neemt je mee in de geschiedenis van 750 jaar zorg in Gouda. Welkom op deze bijzondere 
avond, aanmelden is niet noodzakelijk. 
 
Iedereen doet mee! - wandeling voor groot én klein! 
Zaterdagmiddag 3 september, start tussen 14.00 - 15.00 uur bij Juuls (Markt 10) 
Ga mee op stap en maak kennis met inspirerende plekken van aandacht en zorg in onze stad. Bij het 
startpunt ontvang je de route en wat lekkers van Juuls, bij het eindpunt staat er soep met een 
broodje klaar. Kinderen krijgen een speciale opdracht mee voor onderweg. 
Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. 

Vredesweek. 
Van 17 tot en met 25 september is er weer de Vredesweek. In deze week worden door heel het land 
activiteiten georganiseerd. Bij het opstellen van deze Nieuwsbrief waren er nog geen activiteiten in 
Gouda bekend, kijk op de site van de Goudse Raad van kerken (www.rvkgouda.nl) voor nadere 
informatie. Ook op de site van de Raad van Kerken in Nederland is veel informatie te vinden 
( https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/vredesweek-2022/)  
Ook in onze zondagse voorbeden is de roep om vrede voortdurend aanwezig. 

Extra collecte september – Opleiding. 
Deze maand wordt uw bijdrage gevraagd voor de opleidingen in onze kerk. Willen we als kerk niet in 
de middelmaat ten onder gaan, dan moeten we de kwaliteit van onze geestelijken bewaken. We 
verwachten namelijk veel van hen: ze moeten preken en voorgaan, goed kunnen luisteren en op het 
juiste moment ook het juiste woord spreken; ze moeten tochtgenoot van ons zijn en soms ook 
tegenover. U begrijpt dat de opleiding van geestelijken en lectoren aandacht en dus ook geld vergt. 
Voor dat laatste vraagt het Collegiaal Bestuur in de collecte van deze maand uw bijdrage.  

 
Vieringen. 
28 augustus Zondag na Pinksteren 17   Eucharistieviering. 
4 september Zondag na Pinksteren 18   Dienst van Schriftlezing en gebed. 
 Extra collecte voor – Opleiding. 
11 september  Zondag na Pinksteren 19   Eucharistieviering. 
18 september  Zondag na Pinksteren 20   Eucharistieviering. 
25 september  Zondag na Pinksteren 21   Eucharistieviering. 
De Kinderkerk wordt met de betrokkenen afgesproken. 

Agenda. 
Iedere donderdag openstelling van de kerk van 13 tot 15 uur. 
Zaterdag 27 augustus : Kerk schoonmaken van 10 - 12 uur. 
Woensdag 31 augustus: Augustinus leeskring om 19.30 uur in de Tuinkamer. 
Zondag 4 september: Verdraagzaamheidsviering in de Sint-Janskerk om 17.00 uur. Meer 

informatie staat er op de website van de Raad van Kerken Gouda. 
Zaterdag 10 september: Open Monumentendag, de kerk is open 10.00 - 16.00 uur. 
Maandag 19 september: Extra gemeentevergadering over de samenstelling van een nieuw 

kerkbestuur van 19.30 - 21.00 uur. 
Voorafgegaan door een korte gebedsdienst om 19.00 uur. 

Gedurende de zomer is er in de kerkgang een expositie van Engelen schilderijen van Marjan Lippe. 

  

https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/vredesweek-2022/
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Ter overweging.  
Deze zomer zijn mijn partner en ik een dag naar de Floriade in Almere geweest, de 
wereldtuinbouwtentoonstelling die om de tien jaar wordt gehouden. Op een enorm terrein 
presenteren zich bedrijven, landen en maatschappelijke 
organisaties. Omzoomd door bloemen en planten zagen 
we stands, kassen, alternatieve gebouwen en ook tiny 
houses (kleine, compacte huisjes). Het accent van de 
Floriade ligt op duurzaamheid en hergebruik.  
Maar naast de tiny houses waar je met een, twee 
personen in kan wonen, is er ook een Tiny Church. De 
Tiny Church is een kleine kapel waar gelegenheid is om 
een kaarsje aan te steken, even rustig te zitten of een 
gesprekje te voeren met een van de aanwezige 
vrijwilligers. Rond de kapel is een beeldentuin, waarin 
kunst gerelateerd aan het Christelijk geloof is te zien. 
Twintig plaatselijke kerken hebben dit samen 
georganiseerd. De Tiny Church bevindt zich op het Green 
Island, locatie 27 Fruitful (wat vruchtdragend betekent). 
Het is een mooi initiatief om op deze wijze iets van het 
Christelijk geloof te laten zien en daarmee dienstbaar te 
zijn aan de maatschappij. 
En dat doet mij denken aan de donderdagse 
openstellingen van onze kerk. Een klein team van 
vrijwilligers verzorgt de openstellingen en geeft daarmee 
de mogelijkheid voor een moment van stilte, een kaarsje 
op te steken, een stil gebed of een gesprekje met een van de vrijwilligers. In de winter zien we soms 
maar vier of vijf bezoekers, in zomer soms wel vijftig. Deze zomer exposeert Marjan Lippe haar 
Engelen-schilderijen en ook deze geven een aanleiding voor gesprek. Met de openstellingen 
presenteren we ons als kerk, laten iets zien van ons geloof en daarmee zijn ook wij dienstbaar aan de 
wereld.                                Jan Fondse 
 
 
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. 

 

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

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

pronkfondse@hetnet.nl 

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

 

https://gouda.oudkatholiek.nl/ 
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