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In deze Nieuwsbrief vraagt het kerkbestuur uw aandacht voor
- Extra actie kerkbalans vanwege corona
- Gedachten bij de viering van de 2e zondag na Pinksteren, 14 juni 2020
- Thuiscollecte van de viering van de 2e zondag na Pinksteren, 14 juni 2020
- Aanmelden voor de gemeentevergadering van 25 juni 2020
- Eucharistievieringen vanaf 14 juni 2020
- Online vieringen vanaf 14 juni

Extra actie kerkbalans vanwege corona

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een
recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van
kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale
of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien
naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven
worden dan voorheen.
Nu kerken niet kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn, laten ze
een ongekende creativiteit en veerkracht zien. Op allerlei manieren
wordt digitaal contact gezocht met kerkleden om er voor elkaar te
zijn. De kerken doen daarmee fantastisch werk dat veel mensen
mentaal en soms ook financieel op de been houdt.
Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst
blijven we naar elkaar omzien zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle
beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!
Het kerkbestuur vraagt u om voor onze parochie te bidden en de parochie te steunen door een gift.
Zodat wij in de anderhalve-meter-samenleving samen kunnen blijven doen wat we zo graag willen
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doen: omzien naar elkaar. Wilt u een extra gift overwegen? Daarmee ziet u immers ook om naar dat
kerklid dat het moeilijk heeft.
Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee?
Stort dan vandaag nog uw bijdrage op rekeningnummer NL91INGB0000554871 of

NL56RABO0116946709 ten name van Penningmeester Oud-katholieke kerk te Gouda onder
vermelding van ‘bijdrage kerkbalans 2020’. o.v.v. extra gift corona.
Alvast heel hartelijk dank!
Vriendelijke groet,
Het kerkbestuur van uw parochie

Gedachten bij de viering van de 2e zondag na Pinksteren, 14 juni 2020
Lezingen
Jesaja 12, 1-6
Romeinen 5, 6-11
Matteüs 9,35 - 10,15
Overweging
Deze zondag heeft aan het begin van de viering de introïtus Deus illuminatio: ‘God is mijn licht en
mijn leidsman (ook wel ‘mijn redding’). Voor wie zou ik vrezen?’. In het evangelie van deze zondag
ziet Jezus de menigte als een kudde die zonder herder verwaarloosd is en uiteengedreven. De wijze
waarop Jezus naar de menigte ziet is een verwijzing naar het boek Numeri. Daar zegt Mozes dat het
volk als een kudde zonder herder wordt als hij zou sterven en er geen opvolger door God wordt
aangesteld. God laat dan zien dat hij de leidsman is, zoals in de introïtus is gezongen, en zegt dat
Jozua moet worden aangesteld en de handen opgelegd en een deel van de glans die op Mozes is
moet krijgen. Zo laat God zien dat hij de gemeenschap niet alleen heeft uitgevoerd uit Egypte maar
ook zal doen ingaan in het Beloofde Land. Hij laat ze niet als schapen verloren gaan in de woestijn. Hij
stelt herders aan om hen te voeren van uittocht naar intocht, van de duisternis naar het licht, van
angst naar vertrouwen, van honger naar verzadiging, van verwaarlozing naar verzorging, van
voorgejaagd worden naar veiligheid en rust, van uiteengedreven zijn naar eenheid en van
uitgeworpen zijn naar een onderdak vinden en een thuis.
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Zo lezen we dan ook over de aanstelling door Jezus van de leerlingen als apostelen. Zij mogen
onbevreesd op pad gaan om de vrede te brengen in de huizen waar zij komen. Voor wie zou ik vrezen
kan de Psalmist zeggen, omdat hij weet in wie hij zijn vertrouwen stelt: in God, de Heer, zijn redder.
Met vrijwel gelijke bewoording zegt de profeet Jesaja: ‘Ja, God is mijn redding. Ik stel mijn
vertrouwen op Hem. Ik vrees niet!’
God zij geloofd met muziek – eventjes niet met gemeentezang – maar niet met minder kracht en
overtuiging. Getalsmatig mag de gemeente dan zijn verdeeld door de coronamaatregelen, en de
gelovigen die in een kerkgebouw bijeen mogen komen, zijn in getal afgenomen. Maar de wil om God
te loven en de glans van dankbaarheid zijn er niet minder door geworden. Integendeel. Wij delen die
glans van goddelijke heerlijkheid onverminderd sterk en blijven vertrouwen in God, de leidsman bij
uitstek, en in de herders die hij aanstelt en blijft aanstellen om de kudde, zijn gemeente, te leiden.
Pastoor Henk Schoon

Gebed
Heer, sterk ons geloof in uw onvoorwaardelijke liefde
en geef, dat wij in vol vertrouwen ons tot u keren
en weer ten volle leven
in de glans van uw aanschijn.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Thuiscollecte van de viering van de 2e zondag na Pinksteren, 14 juni 2020
U kunt de thuis-collecte van de vieringen via een betaalopdracht overmaken van uw
bankrekening naar de bankrekening van de parochie NL91INGB0000554871 ten name van Penn OudKatholieke Parochie Gouda onder vermelding van ‘collecte online viering(en) ……. (datum)’.
U kunt ook een bedrag overmaken voor meerdere online vieringen tegelijk. Vermeldt u dan erbij om
welke periode het gaat.
Wie liever per online viering wil bijdragen aan de collecte kan dat makkelijk doen via de betaallink uit
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de Nieuwsbrief die u hebt ontvangen of die op de website van de parochie staat
www.gouda.okkn.nl. Er opent zich dan een pagina van de ING-bank waarbij u via i-deal kunt betalen.
Er staat standaard 5 euro ingevuld. U kunt dat bedrag wijzigen naar bijvoorbeeld het bedrag
dat u gebruikelijk in de kerk in de collecteschalen legt of naar elk ander bedrag dat u wilt geven.
Om te betalen, klik op onderstaande link. Soms moet u de toets ctrl ingedrukt houden terwijl u klikt.
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=nDyWFGHoHT6zusbpfOfjxwSaybSMJ
EGt

Aanmelden voor de gemeentevergadering van 25 juni 2020
Vanwege het protocol Covid-19 is aanmelding verplicht voor de a.s. gemeentevergadering. Dat gaat
op dezelfde wijze als de verplichte aanmelding voor een viering. Aanmelding kan door het
downloaden van het aanmeldformulier vanaf de website https://gos.okkn.nl/?b=1488 en het
ingevuld te verzenden aan camfferman27bamb@live.nl van maandag 15 juni tot en met donderdag
18 juni. Komt u op tijd want tijdens de vergadering is het kerkgebouw gesloten. In het kerkgebouw
worden de richtlijnen gevolgd (looproutes, afstand houden) die vermeld staan in het gebruiksplan.
Dit gebruiksplan is te downloaden en te lezen via de website https://gouda.okkn.nl/

Eucharistievieringen (aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven)
14-6-2020
21-6-2020
28-6-2020
5-7-2020
12-7-2020
19-7-2020
Zaterdag
25-7-2020

2e zondag na Pinksteren (6e in de reeks)
3e zondag na Pinksteren (7e in de reeks)
Geboorte H.Johannes de Doper (doop en vormsel volwassene)
5e zondag na Pinksteren (9e in de reeks)
6e zondag na Pinksteren (10e in de reeks)
7e zondag na Pinksteren (11e in de reeks)
8e zondag na Pinksteren (12e in de reeks), aanvang 19.30 uur

Online vieringen vanaf 14 juni
Omdat wellicht nog niet iedereen aan de vieringen kan of wil deelnemen, attenderen wij u op de
mogelijkheid om deel te nemen aan de online vieringen die plaatsvinden op:
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zondag 14 juni
zondag 28 juni
zondag 12 juli
zondag 26 juli
zondag 9 augustus
zondag 23 augustus

Op de zondagen dat er geen online vieringen zijn kan men de vieringen van andere parochies
beluisteren:
•

De viering in de Gertrudiskathedraal te Utrecht is vanaf zondag 7 juni te beluisteren via de
website of app van kerkdienstgemist.nl (https://kerkdienstgemist.nl/stations/752-OudKatholieke-Parochie-van-Utrecht).

•

De viering in de oud-katholieke parochie van Den Haag is vanaf zondag 21 juni te beluisteren,
eveneens via kerkdienstgemist.nl (https://kerkdienstgemist.nl/stations/1396-Oud-katholiekeparochie-HH-Jacobus-en-Augustinus-Den-Haag).

•

De viering de oud-katholieke parochie van IJmuiden is vanaf zondag 7 juni te beluisteren via
kerkomroep.nl (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21184).

Voor het beluisteren van een dienst dient men de beschikking te hebben over een snelle
internetverbinding (Kabel of ADSL) en Windows Media Player.

------------------------------------------------------Wenst u in het vervolg deze Nieuwsbrief niet te ontvangen, dan kunt u dat laten weten via
h.schoon@live.nl
------------------------------------------------------Parochie H.Johannes de Doper te Gouda
www.gouda.okkn.nl
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