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Kerkbestuur 
Als kerkbestuur hebben we met instemming van de parochie op 20 september een brief aan de 
aartsbisschop gestuurd waarin we drie parochianen voordragen ter benoeming tot kerkmeester: 
Marianne van der Veer, Anu Dekker-Ellala en Harrie van Os. Samen met hen willen we, na een tijd 

van drijven en dobberen, de boel weer vlottrekken en onze zeilen uitslaan zodat we weer volop de 
wind van de Geest kunnen vangen. 

Pastor Marco Derks is van vrijdag 30 september t/m woensdag 5 oktober afwezig. Voor pastorale 
vragen kunt u terecht bij deservitor Rudolf Scheltinga (rudolf.scheltinga@okkn.nl, 06-55768444). 
 

 

Zondag 9 oktober: Eucharistieviering met doop van Femke Schelling 
Op zondagochtend 9 oktober zal pastor Marco Derks als diaken de doop bedienen aan Femke 

Schelling. Vanaf die dag zal zij net als wij de naam van Christus dragen en opgenomen zijn in onze 
gemeenschap. Dat willen we samen vieren. 

Door haar doop zal haar naam ‘geschreven staan in de palm van Gods hand’. Haar ouders, Ellen en 
Michael, hebben lang nagedacht welke namen ze haar mee wilden geven. ‘Het was voor ons 
belangrijk dat zij een naam met betekenis zou krijgen om haar op deze wijze al iets goeds toe te 

wensen vanaf de start van haar leven. Uiteindelijk hebben we gekozen voor Femke Michelle.  
‘Femke’ betekent ‘vrede’ en ‘bescherming’. Een 

betekenis die ook in deze tijd nog actueel is. 
Deze naam voelde voor ons allebei vanaf het 
begin goed. ‘Michelle’ is de naam die we voor 

Femke gebruikten tijdens de zwangerschap. Het 
is een combinatie van de eerste vier letters van 
ons beider voornamen. Aan het einde van de 

zwangerschap was deze naam zo vertrouwd dat 
we besloten dat we haar deze naam ook graag 

wilden geven. Het grappige is dat ze hiermee 
zowel is vernoemd naar ons als naar zichzelf. 
Deze naam betekent ‘wie is als God?’ 

 

Zondag 23 oktober: Eucharistieviering met doop van Myrthe en Aafke Jellema 
Op zondagochtend 9 oktober zal pastor Marco Derks als diaken Myrthe en Aafke Jellema aannemen 

als geloofsleerlingen. Twee weken daarna, op zondagochtend 23 oktober, zal hij hen dopen. Vanaf 
die dag zullen Myrthe en Aafke net als wij de naam van Christus dragen en opgenomen zijn in onze 

gemeenschap. Of zoals Aafke het zei: ‘Het voelt goed om meer in God te geloven en dopen geeft me 
het gevoel om dicht bij Hem te zijn.’ Dat willen we samen vieren. 

mailto:rudolf.scheltinga@okkn.nl
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Myrthe en Aafke zijn niet direct na hun geboorte gedoopt. Hun vader Hylco is enkele jaren geleden 

binnengelopen bij de Oud-Katholieke Kerk en heeft sindsdien daar een thuishaven gevonden. Hylco is 

twee jaar geleden door pastoor Henk Schoon gedoopt. Myrthe en Aafke hebben nu beiden aangeven 

zelf ook gedoopt te willen worden. ‘De gesprekken daarnaartoe hebben wij als ouders als verrijkend 

en leuk ervaren, waarbij hun mooie vragen ons ook zelf tot nadenken brachten.’ 

Myrthe en Aafke zijn met enige regelmaat te vinden in de viering en zeker in de kinderkerk.  ‘Het is 

heerlijk om te zien hoe vertrouwd en gelukkig zij zich voelen in de dienst en in de momenten 

daaromheen. Wij hopen dat het geloof hen tot steun en vreugde zal zijn en willen hen graag 

opvoeden met het geloof in de liefde van Christus. Als ouders zijn wij dan ook erg blij dat zij zelf deze 

keuze hebben gemaakt en daarin alle steun van hun omgeving en onze gemeente ontvangen.’ 

 

 

Wat is een ‘Groene kerk’? 
In de App-groep van onze parochie zijn er wat appjes door de lucht gegaan over ‘GroeneKerken’. 
Maar wat is dat nu? En is het wat voor ons? 
GroeneKerken een initiatief van Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand. Zij stimuleren kerken 

om invulling te geven aan ‘de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de 
God die alles schiep.’ Op hun website (www.groenekerken.nl) schrijven ze verder: ‘Een kerk mag zich 

groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het 
vergroenen van de eigen gemeenschap. Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden 
ieder jaar één duurzame stap zet. Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, omgaan  

met geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing, energieopwekking en omgang met natuur. 
Een groene kerk geeft hiermee invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille 
van de naaste en de God die alles schiep.’ 

Het kerkbestuur hoopt op termijn te kijken hoe wij ons als parochie kunnen en willen inzetten om 
een groene(re) kerk te zijn. Suggesties zijn altijd welkom! 

 

 

 
 

Kerkgang - expositie 
De kerkgang is enkele jaren geleden opgeknapt, is van een glazen tochtpui voorzien en er is een 
wand vrijgemaakt met de bedoeling daar kunst te exposeren. Kunst die iets laat zien van ons geloof, 

kunst die vragen oproept, kunst in de breedste zin van het woord. 
Op dit moment hangen in de kerkgang de Engelen schilderijen van Marjan Lippe. Gedurende de 
openstellingen hebben veel mensen de schilderijen bekeken, ze riepen vragen op en gaven 

aanleiding tot gesprek. We zijn blij dat de schilderijen nog een periode mogen blijven hangen. Maar 
het is goed om vooruit te denken. Daarom ontvangen we graag suggesties voor een volgende 
periode. Heb je contacten met kunstenaars, of heb je zelf objecten of bijvoorbeeld een project  

zoals bijvoorbeeld Groene kerk, diaconaat, of een fotopresentatie van ons parochieleven? 
Projecten die een relatie hebben met ons kerk zijn, met ons geloof. 

 

https://www.groenekerken.nl/over-groenekerken/wat-is-een-groene-kerk/
http://www.groenekerken.nl/
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Extra collecte oktober – Ontwikkelingssamenwerking 
‘Eén kerk of geen kerk,’ zei lang geleden een penningmeester van onze kerk bij de invoering van de 
centrale honorering van de geestelijken. ‘Eén wereld of geen wereld,’ zou je tegenwoordig kunnen 

zeggen. De manier waarop in de rijke wereld wordt geleefd, heeft zijn gevolgen voor andere delen  
van onze planeet. Klimaatverstoring, natuurrampen en vluchtelingenstromen hebben met elkaar te 
maken en kunnen dan ook alleen in internationaal verband worden aangepakt. Om dat effectief te 

kunnen doen is er wederzijds begrip en respect vereist, die in ontwikkelingssamenwerking tot stand 
komt. Voor dat werk in kerkelijke verband vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de collecte 

van vandaag. Als één kerk hebben we het tot nog toe gered; als één wereld kunnen we het redden. 
 

 

 
 

Vieringen 
2 oktober Zondag na Pinksteren 22 Eucharistieviering. 
 Extra collecte - Ontwikkelingssamenwerking 

9 oktober Zondag na Pinksteren 23 Eucharistieviering. 
Doop van Femke Schelling en Kinderkerk 

16 oktober Zondag na Pinksteren 24 Eucharistieviering. 
23 oktober Zondag na Pinksteren 25 Eucharistieviering. 
 Doop van Myrthe en Aafke en kinderkerk.  

30 oktober Allerheiligen met de gedachtenis van Allerzielen. 
     Eucharistieviering. 
6 november Zondag na Pinksteren 27 Eucharistieviering. 

 Kinderkerk 
 Extra collecte – Unie van Utrecht 

 
 
Agenda 
Iedere donderdag openstelling van de kerk van 13 tot 15 uur. 
Er is dan gelegenheid om een kaarsje aan te steken, te bidden of een praatje te maken met een van 

de gastvrouwen/heren. 
 
Woensdag 28 september: Augustinus leeskring om 19.30 uur in de Tuinkamer. 

Zaterdag 29 oktober:  Kerk schoonmaken van 10 - 12 uur. 
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Ter overdenking 
Ook voor deze Nieuwsbrief is er een gedicht ingezonden ‘Dona nobis pacem’. 
Een mooi gedicht wat aansluit bij de zorgen van onze tijd. 

Er is een probleem, want gedichten en liederen zijn vaak auteursrechtelijk beschermd en om deze 
reden kunnen gedichten en ook teksten van derden niet worden opgenomen. 
Maar ons gebed blijft Dona nobis pacem, geef ons vrede. 

 
 

 
 
Heb je een mooie foto gemaakt  of kan je iets schrijven over een bijzondere belevenis. 

Deel het, mail het naar Jan Fondse pronkfondse@hetnet.nl 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 
secretaris@gouda.okkn.nl  

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

 
 

https://gouda.oudkatholiek.nl/ 
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