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De Stille week  
De week voorafgaand aan Pasen wordt de ‘Stille week’ ook wel de ‘Goede week’ genoemd, een week 
van inkeer en bezinning uitmondend in de Paaswake en het hoogfeest van Pasen.  
Hierna een samenvatting van de diensten in de Stille week. 
 
Zondag 2 april 10.30 uur Palmzondag – Eucharistieviering  
Vandaag vieren we de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. We 
beginnen de viering met een processie, waarbij kinderen zelfgemaakte 
palmpasenstokken dragen en jongeren en volwassenen palmtakken. Ook lezen 
we het verhaal over het lijden en sterven van Jezus. 
 
Donderdag 6 april 20 uur Witte Donderdag – Eucharistieviering 
Vanavond herdenken we hoe Jezus voor zijn sterven het Pesachmaal vierde, 
waaruit de eucharistieviering is ontstaan. Omdat Jezus kort daarna overgeleverd 
werd om gekruisigd te worden, worden aan het eind van de viering alle kaarsen 
en kleuren van het altaar verwijderd, wordt de ciborie met hosties naar een 
rustplaats gebracht en wordt de godslamp gedoofd. 
 
Vrijdag 7 april 15 uur Goede Vrijdag - Gebedsdienst 
Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar. Tijdens deze gebedsdienst gedenken de 
gewelddadige dood van Jezus Christus. De dienst vindt plaats om 15 uur, ‘het negende uur’ van de 
dag waarop Jezus stierf. We lezen het verhaal over zijn lijden en sterven, we aanbidden het kruis en 
we bidden hartstochtelijker dan anders. 
 
Zaterdag 18 april 21 uur Paaswake - Eucharistieviering 
De Paaskaars, als symbool van de opgestane Christus, wordt gewijd, ontstoken, binnengedragen en 
bezongen in een verder nog donkere kerk. We lezen Bijbelverhalen over bevrijding uit de dood. Het 
water wordt gewijd om daarin mensen te dopen. En we vieren de eucharistie. 
 
Zondag 9 april 10.30 uur Pasen - Eucharistieviering 
Op Paaszondag vieren we het hoogfeest van Pasen: de opstanding van onze Heer, Jezus Christus. We 
zingen vrolijke en uitbundige liederen. 
 



 

2 

 

Nieuwsbrief 

Parochie H. Johannes de Doper Gouda 

 

 

 

16 maart 2023 

 
Chrismamis 
Op woensdag 5 april om 19.30 uur zal de Aartsbisschop van Utrecht voorgaan in de jaarlijkse 
chrismamis in de Gertrudiskathedraal. In deze eucharistieviering komt het bisdom samen voor de 
zegening van de heilige oliën: het chrisma, de olie voor de zieken en de olie voor de 
geloofsleerlingen. 
Vanuit de parochies en staties zijn vertegenwoordigers, dopelingen en vormelingen aanwezig om de 
oliën mee te nemen naar hun kerk, waar de oliën worden gebruikt bij de viering van de sacramenten. 
Ook uit onze parochie zal een vertegenwoordiger de oliën in ontvangst nemen en deze op Witte 
Donderdag bij de aanvang van de eucharistieviering aan onze pastoor overhandigen. 
Als je onze parochie zou willen vertegenwoordigen in Utrecht en de heilige oliën in ontvangst willen 
nemen, laat dat dan weten aan pastoor Marco, marco.derks@okkn.nl 
Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken in het 
centrum ‘In de Driehoek’. 
 
 

Extra Collecte - april 
Op 2 april, Palmzondag, wordt nog gecollecteerd voor de Vastenactie.  
Op 9 april, Eerste Paasdag, zal de extra collecte bestemd zijn voor het Jongerenwerk in onze kerk. 
Het jongerenwerk in onze kerk kent al een lange en ook stevige traditie. Generaties zijn opgegroeid 
met de jeugdkampen en ook alweer aardig wat jaren hebben we vrijgestelde pastores voor het 
jongerenwerk. Zo proberen we wat waardevol is in ons eigen leven door te geven aan wie na ons 
komen. Behoeft dit werk dan nog een aanbeveling? Het Collegiaal Bestuur rekent op uw gulle 
bijdrage in de collecte van deze maand. 
 
 

Vacature penningmeester kerkbestuur 
Het kerkbestuur is nu ruim een half jaar aan het werk en heeft haar draai gevonden. We vergaderen 
1 maal in de zes weken met pastoor Marco Derks als voorzitter en tussentijds is er een extra 
kerkmeestersoverleg voor de lopende zaken. Voorafgaand aan de kerkbestuursvergadering eten we 
met elkaar voor wie daar tijd voor heeft.  
Ons bestuur zou compleet zijn als we ook een penningmeester hebben. Dus als je daar kennis van 
hebt, dan zouden we het enorm op prijs stellen als je deze bestuurstaak zou willen vervullen. Je kan 
je reactie sturen naar secretaris@gouda.okkn.nl of gewoon een van ons even aanschieten na de 
kerkdienst. 
 

 

Paasontbijt op de Markt 
Op maandag 10 april, Tweede Paasdag, wordt het gratis paasontbijt op de Markt weer georganiseerd 
voor maar liefst 2000 mensen. Er zijn heel veel vrijwilligers nodig die in de ochtend vóór 10.00 uur 
helpen om het ontbijt klaar te zetten. Lijkt je dit leuk, meld je dan aan bij de organisatie 
via info@paasontbijtgouda.nl. Er zijn ook andere klussen zoals helpen bij de voorbereidingen in de 
Samma Shop. Er worden ook verhalenvertellers gezocht en mensen die kunnen helpen met koffie en 
theezetten.  
 

 

Nieuw gastlid 
We zijn heel blij om aan jullie te kunnen mededelen dat Henry Bleker, die al langere tijd met 
regelmaat met ons meeviert en meedoet, gastlid is geworden van onze parochie. 

mailto:marco.derks@okkn.nl
mailto:secretaris@gouda.okkn.nl
mailto:info@paasontbijtgouda.nl
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Huwelijk  
Op 29 april aanstaande treed ik in onze kerk in het (kerkelijk) huwelijk met mijn vriend Samuel Gomá. 

De eucharistieviering vindt plaats in onze kerk om 14 uur. Samuel komt uit Spanje (Madrid) en woont 

sinds 11 jaar in Nederland. Hij werkt in Amsterdam als architect in de woningbouw. Samuel en ik 

kennen elkaar sinds december 2017 en wonen sinds 2020 samen in Woerden. Wij kijken ernaar uit 

om onze liefde in de tegenwoordigheid van onze familie, vrienden en de parochie te vieren. 

 

Daan Kramer Schippers 

 
Vieringen 
Aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven. 
In de Veertigdagentijd is elke zondag een extra collecte voor de Vastenaktie - buitenlands diaconaat. 
 
19 maart 4e Zondag van de Veertigdagentijd Eucharistieviering 
26 maart 5e Zondag van de Veertigdagentijd Dienst van schriftlezing en gebed 
2 april Palmzondag – wijding palmtakken Eucharistieviering  
  Begin van de Goede week 
  Kinderkerk 
5 april  19.30 uur Kathedrale kerk Utrecht Chrismamis 
  Zie ook de aankondiging hiervoor. 
6 april  20 uur Witte donderdag  Eucharistieviering 
7 april  15 uur Goede Vrijdag   Gebedsdienst 
  U kunt een bloem meebrengen voor de kruisverering. 
8 april   21 uur Paaswake   Eucharistieviering 
9 april  1e Zondag van Pasen   Eucharistieviering 

Extra collecte – Jongerenwerk 
16 april  2e Zondag van Pasen – Beloken Pasen Eucharistieviering 
23 april  3e Zondag van Pasen   Dienst van schriftlezing en gebed 
29 april  14 uur Eucharistieviering met zegening huwelijk Daan Kramer Schippers en Samuel 

Gomá García-Ganges 
30 april  4e Zondag van Pasen   Eucharistieviering 
 
 

Bloemen in de paastijd 
Met Pasen is het feest in de kerk. Het altaar wordt dan mooi versierd met bloemen op Stille 
Zaterdag. In de afgelopen jaren is dat altijd heel fraai gedaan door Renate Bekkers, maar zij is dit jaar 
met Pasen afwezig. Daarom de vraag: Wie houdt van bloemschikken en wil drie mooie bloemstukken 
maken ter versiering van het altaar?  
Je kan je aanmelden bij één van de kosters of bij  secretaris@gouda.okkn.nl  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:%20secretaris@gouda.okkn.nl
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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 maart: Augustinus leeskring om 19.30 uur in de Tuinkamer. 
Zaterdag 25 maart: Kerk schoonmaken van 10 – 12 uur. 
Woensdag 12 april: Augustinus leeskring om 19.30 uur in de Tuinkamer. 
Zaterdag 22 april Kerk schoonmaken van 10 - 12 uur 
 
In de kerkgang is er de expositie van Engelen schilderijen van Marjan Lippe. 
 
 

Zet deze datum vast in uw agenda! 
Op maandag 15 mei is het werkbezoek van de aartsbisschop aan onze parochie. Op die dag zal in de 
avond een parochievergadering worden gehouden met de aartsbisschop.  
Nadere informatie leest u in de volgende nieuwsbrief. 

 
 
Licht.  

 
 
 
God, u hebt het licht geschapen voor de mens. 

Soms is het donker en zien we geen licht. 

Maar soms, onverwacht zien we het komen 

als een teken van de hoop en vertrouwen  

wat boven alles uitgaat. 

God, u hebt de mens geschapen voor het licht. 
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Colofon 
 
Nieuwsbrief 
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Oud-Katholieke Parochie van de H. Johannes de Doper in 
Gouda. Met vragen over de inhoud kunt u terecht bij de leden van het kerkbestuur. 
Eindredactie: Jan Fondse    pronkfondse@hetnet.nl 
Aan- en afmelding verzending: Marianne van der Veer secretaris@gouda.okkn.nl 
 
Kerkbestuur 
Pastoor Marco Derks, voorzitter   marco.derks@okkn.nl 
Marianne van der Veer, secretaris   secretaris@gouda.okkn.nl 

Anu Dekker (o.a. financiële administratie)  penningmeester@gouda.okkn.nl 
Harrie van Os (o.a. gebouwbeheer)   kerkbestuurslid1@gouda.okkn.nl 
 
Het kerkbestuur is op zoek naar een penningmeester. 
 
Parochiegegevens 
Naam: Oud-Katholieke Parochie van de H. Johannes de Doper 
Adres: Hoge Gouwe 107, 2801 LD Gouda 
Bank: NL56RABO0116946709 t.n.v. Penningmeester Oud-Katholieke Kerk te Gouda 
Website: gouda.oudkatholiek.nl 
 
Veilige kerk 
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland hanteert een actief beleid om een veilige kerk te waarborgen. 
Alle informatie hierover is te vinden op oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk. De kerk heeft twee 
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  
Meer informatie over hen vindt u op oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/vertrouwenspersonen. 
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