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Nieuw kerkbestuur 
Na een lang en zorgvuldig proces zijn we blij dat we een nieuw kerkbestuur hebben: naast deservitor 
Rudolf Scheltinga (voorzitter) en assisterend pastor Marco Derks (kerkmeester) heeft de Mgr. Bernd 
Wallet drie nieuwe kerkmeesters benoemd: Anu Dekker-Ellala, Harrie van Os en Marianne van der 
Veer-Wolff. Op en rond de gemeentevergadering van 19 september hebben vele parochianen hun 
dank en steun uitgesproken, waarna zij aan de bisschop ter benoeming zijn voorgedragen. Marianne 
neemt de rol van secretaris op zich. De functie van penningmeester is nog vacant. 
 
 

Priesterwijding pastor Marco Derks 
De aartsbisschop van Utrecht is voornemens onze assisterend pastor, diaken Marco Derks, op 28 
januari 2023 priester te wijden. De eucharistieviering in de Gertrudiskathedraal in Utrecht begint om 
14:30 uur. Na zijn wijding zal Marco worden aangesteld als pastoor van onze parochie. De tijdelijke 
aanstelling van pastoor Rudolf Scheltinga als deservitor zal daarmee tot een einde komen. 
 
 
 

 
 
Een terugblik op de doop van Femke op zondag 9 oktober j.l. 
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Extra collecte november – Unie van Utrecht 
In 2016 werd in het Zweedse Uppsala de overeenkomst getekend waarmee de oud-katholieke kerken 
van de Unie van Utrecht hun kerkelijke gemeenschap met de Kerk van Zweden vaststelden en 
bevestigden. In 2017 gebeurde datzelfde in Utrecht. Deze overeenkomst mag een mijlpaal worden 
genoemd in de geschiedenis van onze kerken. Niet alleen omdat de vorige overeenkomst al weer uit 
1965 dateerde, maar vooral ook omdat hiermee een opening wordt gemaakt naar oecumenische 
relaties met protestantse kerken. Zo dient de inzet van de Unie van Utrecht de zichtbare eenheid van 
de christelijke kerken. Voor dit belangrijke werk vraagt het Collegiaal Bestuur uw bijdrage in de 
collecte op zondag 6 november. 
 
 

Steun diaconale projecten van onze kerk 
De Kerkelijke Commissie Missie Sint Paulus ondersteunt namens de Oud-Katholieke Kerk van 
Nederland kerken in het buitenland bij hun missionaire en diaconale activiteiten, bijvoorbeeld op het 
gebied van gehandicaptenzorg, jongerenwerk, onderwijs en gemeenschapsopbouw. Zo krijgt de 
wereldwijde verbondenheid vanuit Nederland met Afrikaanse en Aziatische kerken in bijvoorbeeld 
Congo, Egypte, Mozambique en de Filipijnen concreet gestalte. Missie Sint Paulus werkt daarbij nauw 
samen met andere oud-katholieke kerken in Europa. Ook is de commissie lid van de Nederlandse 
Zendingsraad. 
De projecten die Missie Sint Paulus ondersteunt, worden gefinancierd uit giften. Twee keer per jaar 

vinden speciale collectes plaats, waarbij één of meerdere projecten centraal staan. En elk jaar is de 

opbrengst van de Vastenactie bestemd voor een project van Missie Sint Paulus. Meer informatie 

vindt u op hun nieuwe website. 

 

Allerheiligen en Allerzielen 
Op zondagochtend 30 oktober vieren we het feest van Allerheiligen. Tijdens de voorbeden zullen we 
ook de overledenen bij God gedenken: de mensen die zich bij de heiligen gevoegd hebben, die zoals 
de arme Lazarus aanliggen bij Abraham. Ter gelegenheid van Allerheiligen stellen we op 
woensdagmiddag 2 november van 13:00-16:00 uur kerk open voor mensen die een overledene bij 
God willen gedenken. Om 15:30 uur is er dan een korte afsluitende gebedsviering onder leiding van 
pastor Marco Derks. 
 

Vieringen. 
Aanvang 10:30 uur, tenzij anders aangegeven. 
30 oktober Allerheiligen met de gedachtenis van Allerzielen. 
     Eucharistieviering 
2 november om 15:30 uur Allerzielen  Gebedsviering  
6 november Zondag na Pinksteren 27 Eucharistieviering. 
 Kinderkerk en extra collecte – Unie van Utrecht 
13 november H. Willibrordus – Apostel der Nederlanden 
     Eucharistieviering 
20 november Laatste zondag na Pinksteren  Eucharistieviering 
27 november Eerste zondag van de Advent Eucharistieviering 
4 december Tweede zondag van de Advent Eucharistieviering 
 Kinderkerk en extra collecte – Diaconaal werk  
Het dienstenrooster is nog niet bekend, mogelijk zijn er ook vieringen van Schriftlezing en gebed. 

https://stpaulus.oudkatholiek.nl/
https://stpaulus.oudkatholiek.nl/
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Agenda. 
Iedere donderdag openstelling van de kerk van 13 tot 15 uur (m.u.v. van 3 november, zie hierna). 
Er is dan gelegenheid om een kaarsje aan te steken, even rustig te zitten of een praatje te maken met 
een van de gastvrouwen/heren. 
Op woensdag 2 november Allerzielen is er een openstelling van 13 tot 16 uur om 15:30 afgesloten 
met een gebedsviering. 
De openstelling op donderdag 3 november vervalt. 
 
Woensdag 26 oktober  Augustinus leeskring om 19:30 uur in de Tuinkamer. 
Zaterdag 29 oktober:  Kerk schoonmaken van 10 - 12 uur. 
Woensdag 16 november Vergadering kerkbestuur. 
Woensdag 23 november Augustinus leeskring om 19:30 uur in de Tuinkamer. 
Zaterdag 26 november:  Kerk schoonmaken van 10 - 12 uur. 
 
In de kerkgang is er een expositie van Engelen schilderijen van Marjan Lippe. 
 

Vooruitblik. 
Zaterdag 28 januari 2023 om 14:30 uur in de Ste Gertrudiskathedraal te Utrecht 

Priesterwijding Marco Derks. 
 

Ter overweging 
 

Intochtslied 
 
Vol verwachting zijn wij gekomen, 
om weer te weten waartoe wij bestaan. 
Verstillend van binnen, verlangend te horen 
het levende Woord dat opnieuw wordt geboren 
waar mensen in aandacht en liefde bestaan. 
 
Samengekomen om te gaan vieren 
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest, 
dat warm en met liefde en licht is doorweven, 
en helpt om ons leven gestalte te geven. 
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest. 
 

OKG 754 
 
 
 
 
Zondagmorgen op de Ridder van Catsweg. 
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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  

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