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Temperatuur in de kerk 
Omdat de kosten voor energie flink zijn gestegen heeft het kerkbestuur moeten besluiten om de 
temperatuur in de kerk naar beneden te doen. Tijdens de vieringen en het verhuur zetten we de 
kachel nu op 16 graden. Wat kan je doen om het toch een beetje aangenaam te hebben in de kerk: 
een warme trui, sjaal of omslagdoek aan doen, een dekentje meenemen voor over je benen en er zijn 
ook warmtekussens in omloop die je thuis kunt opladen.  
 

Aswoensdag 
Aswoensdag is de eerste dag van de Vastentijd die tot Pasen zal duren. We willen de vasten graag 
met elkaar beginnen. Op woensdag 22 februari om 17.00 uur zullen we de gewijde palmtakken van 
vorig jaar verbranden. De as wordt in de viering gebruikt voor het askruisje dat de pastoor uit deelt 
aan de aanwezigen tijdens de dienst. Daarom is het verzoek om je oude palmtakje mee te nemen. 
Na het verbranden van de takjes eten we gezamenlijk een sobere maaltijd. We willen pannenkoeken 
bakken voor de deelnemers aan de maaltijd waarbij ook de kinderen van harte welkom zijn. Om 
20.00 uur is de viering van as-woensdag. Als dat voor de kinderen te laat wordt, dan gaan zij na het 
eten met hun ouders naar huis. 
 
Voor deelname aan de maaltijd kan je je naam noteren op een lijstje op het mededelingenbord in de 
gang bij de Tuinkamer of aanmelden bij Marianne van der Veer, secretaris@gouda.okkn.nl. Dit kan 
tot en met zondag 19 februari. Wie het leuk vindt om te helpen met bakken, kan zich ook 
aanmelden! 
 

Vastenaktie – buitenlands diaconaat 
De opbrengst van de Vastenactie is bestemd voor het nieuwe gezamenlijke project van de IAKDM 
(internationale verband van oud-katholieke commissies en werkgroepen die zich met missie en 
diaconaat bezighouden waaronder Missie Sint Paulus). Het betreft het Tumaini-project voor de 
opvang van (wees)kinderen in Goma in Oost Congo. 
In en rondom de stad Goma in het oosten van DR Congo leven veel vluchtelingen in kampen of 
geïmproviseerde onderkomens, sommigen al vele jaren. Zij zijn gevlucht voor gewelddadige 
aanvallen door gewapende groepen in Oost-Congo. Dorpen werden aangevallen, vee werd gestolen. 
In juli 2022 is er ook nog eens een vulkaanuitbarsting geweest die nog meer slachtoffers geëist heeft 
en mensen uit hun huizen heeft verdreven. 
Onder de ontheemde vluchtelingen zijn veel getraumatiseerde vrouwen en (wees)kinderen. Omdat 
de mensen naar de steden gevlucht zijn, wordt het land niet meer bewerkt en is er gebrek aan 
voedsel. Ondervoeding is wijdverbreid: bijna de helft van de kinderen onder de 5 jaar in Goma lijdt 
aan chronische ondervoeding, 4,6% aan ernstige en levensbedreigende ondervoeding. 
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De organisatie ASDIG, opgericht door Claudaline Muhindo en haar man Desiré, een priester die later 
Anglicaanse bisschop werd, ondersteunt de vluchtelingen met verschillende projecten. Het doel is 
hen hoop te geven, perspectieven te openen door hen ambachten te leren en hen te ondersteunen 
met voedsel, medische zorg en advies. De eerste doelgroep waren verkrachte vrouwen, die via ASDIG 
de kans kregen om het vak van kleermaker te leren waardoor ze inmiddels een klein inkomen kunnen 
genereren. Ook het probleem van ondervoeding is aangepakt en er is een school voor 
(wees)kinderen gebouwd. Er is dus al veel gedaan maar er blijft nog veel te doen. 
Het Tumaini-project steunt 75 (wees)kinderen zodat zij gratis naar school kunnen. In het Tumaini-
centrum worden één keer per week maaltijden voor de kleinere kinderen gekookt en aan de 
moeders, die vaak ook hongerlijden, worden pakjes met basisvoedingsmiddelen gegeven. Er wordt 
kleding beschikbaar gesteld en psychologische ondersteuning en gezondheidszorg gegeven. Sommige 
gezinnen kunnen een kleine bijdrage leveren in de kosten. 
De vraag is groot en hulp is dringend nodig. De bestaande gebouwen zijn krap en aan renovatie en 
uitbreiding toe. De schaarse middelen en de stijgende prijzen voor bouwmaterialen vertragen de 
bouw van de broodnodige kamers voor de school. Maar ook de psychologische begeleiding, de 
medische zorg en het bereiden en bezorgen van voedsel aan de vele behoeftige kinderen en 
moeders kost geld. Claudaline leidt het project in Tumaini, ondanks dat haar man in 2020 overleden 
is. Gelukkig wordt zij ondersteund door vrijwilligers en leerkrachten. 
Helpt u ook mee Claudaline te ondersteunen zodat zij haar belangrijke werk kan blijven doen? 

Je kan een bijdrage aan de Vastenactie doneren in het offerblok dat achterin de kerk staat. Daarnaast 
zullen we tijdens de vasten op de zondagen aan het einde van de dienst een extra collectie houden 
die bestemd is voor de actie. 

 
Priesterwijding en aanstelling pastoor Marco Derks, afscheid pastoor Rudolf Scheltinga 
Op zaterdag 28 januari is onze Marco Derks tot 
priester gewijd. Namens de parochie heeft 
Marianne van der Veer een aanbeveling 
uitgesproken. Na het wijdingsgebed heeft 
Barbera de Zwarte-Molenaar de priesterstola 
aangereikt en hebben Aafke en Myrthe Jellema 
het kazuifel over Marco gehangen. De viering is 
terug te kijken op het YouTube-kanaal van de 
kathedraal en er is ook een 
fotoreportage gemaakt. In de aanloop naar de 
wijding is Marco ook geïnterviewd: dat kun je 
teruglezen op de website van de kerk. De 
zondag na de wijding is Marco voor het eerst 
voorgegaan in onze parochie en hebben we ook afscheid genomen van Rudolf Scheltinga, die ruim 
een jaar deservitor was. Afgelopen zondag is onze aartsbisschop, Mgr. Bernd Wallet, voorgegaan in 
onze kerk om Marco officieel te installeren als onze nieuwe pastoor. 

 
Ga mee op het oud-katholiek voorjaarskamp! 
Van donderdag 18 (Hemelvaartsdag) tot en met zondag 21 mei is er een voorjaarskamp voor oud-
katholieken van alle leeftijden. Neem tijdens dit lange weekend je caravan, camper of tent mee en 
kom overnachten op Minicamping de Kastanjes in Elsendorp. Maar er zijn ook genoeg slaapzalen op 
de groepsaccommodatie voor als je niet zo’n kampeer-fan bent. Meer informatie vind je op de 
website van de kerk. 
 

FOTO ‘LIVING IMAGE’ 

https://www.youtube.com/watch?v=VMxq2xenQNo
https://www.youtube.com/watch?v=VMxq2xenQNo
https://myalbum.com/album/EJUn9fqT4bm8Y7/?invite=6d8beca5-fb50-47c3-9b6c-b5e514317a5f
https://myalbum.com/album/EJUn9fqT4bm8Y7/?invite=6d8beca5-fb50-47c3-9b6c-b5e514317a5f
https://oudkatholiek.nl/nieuws/2023/01/ik-wil-een-priester-van-verzoening-zijn/
https://oudkatholiek.nl/nieuws/2023/01/ga-mee-op-het-voorjaarskamp/
https://oudkatholiek.nl/nieuws/2023/01/ga-mee-op-het-voorjaarskamp/
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Wij gedenken  
Wij gedenken Jaap Smit * Leiden 6 augustus 1933 + Gouda 22 januari 2023 
 

Vieringen 
Aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven. 
 
19 februari 7e Zondag na Epifanie   Dienst van schriftlezing en gebed 
 Inleveren oude palmtakjes 
22 februari 20 uur Aswoensdag   Eucharistieviering 
 Zie ook de agenda 
26 februari 1e Zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering 
 Op elke zondag in de Veertigdagentijd is er een extra collecte 
 voor de Vastenaktie - buitenlands diaconaat 
5 maart  2e Zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering 
12 maart 3e Zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering 
  Kinderkerk 
19 maart 4e Zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering 
26 maart 5e Zondag van de Veertigdagentijd Dienst van schriftlezing en gebed 

Agenda 
Iedere donderdag is de kerk open van 13 tot 15 uur. 
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. 
 
Woensdag 15 februari: Augustinus leeskring om 19.30 uur in de Tuinkamer. 
Woensdag 22 februari: 17 uur verbranden palmtakjes en sobere maaltijd, daarna om 20 uur de 

viering van Aswoensdag. 
Zaterdag 25 februari: Kerk schoonmaken van 10 – 12 uur. 
Woensdag 15 maart: Augustinus leeskring om 19.30 uur in de Tuinkamer. 
Zaterdag 25 maart Kerk schoonmaken van 10 – 12 uur. 
 
In de kerkgang is er de expositie van  
Engelen schilderijen van Marjan Lippe. 
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De stilte zoeken 
 
Heer Jezus, vriend van mensen,  
midden in een wereld vol van geluid 
en ruis 
van drukte en dikdoenerij 
zoek ik naar uw woord van bevrijding 
dat mij menselijke waarde geeft, 
mij bevestigt als kind van mijn hemelse  
vader. 
Leer mij stilte 
om in die leegte u te ontmoeten 
en mijn bestaan vervuld te laten zijn van uw  
goedheid. 
 
Uit:  Als de stilte mij opbreekt 
        Gebedenboekje voor alledag 
        Joris Vercammen en Dick Schoon 

 
 

Colofon 
 
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Oud-Katholieke parochie Sint Jan de Doper in Gouda. 
Met vragen over de inhoud kunt u terecht bij de leden van het kerkbestuur: 
 
Marco Derks, pastoor en voorzitter   marco.derks@okkn.nl 
Marianne van der Veer, secretaris   secretaris@gouda.okkn.nl 

Anu Dekker, kerkmeester administratie         penningmeester@gouda.okkn.nl 
Harrie van Os, kerkmeester gebouwbeheer  kerkbestuurslid1@gouda.okkn.nl 
 
Het kerkbestuur is op zoek naar een penningmeester. 
 
Jan Fondse, eindredactie Nieuwsbrief    pronkfondse@hetnet.nl.  
Verzoek toezending of afmelding Nieuwsbrief  secretaris@gouda.okkn.nl 
 
Adres Oud-Katholieke parochie Sint Jan de Doper: 
Hoge Gouwe 107, 2801 LD te Gouda 
Bank NL56RABO0116946709 t.n.v. Penningmeester Oud-Katholieke Kerk te Gouda 
Website: www.gouda.oudkatholiek.nl 
 
De OKKN hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. Alle informatie hierover is te 
vinden op de website: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/OKKN.  
Vertrouwenspersonen:  
Marcel van der Vloet – marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 15 88 03 62 
Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84  
zie verder: https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen/ 
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