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In deze Nieuwsbrief vraagt het kerkbestuur uw aandacht voor
- Bisschopswijding 7 november 2020/-installatie 8 november 2020
- Wijziging gebruiksplan: aanmelden en koffiedrinken
- Gemeentevergadering 15 oktober 2020
- Gastlid
- Kinderkerk
- Eucharistievieringen (overzicht)
- Online vieringen (landelijk via beeld en geluid of via kerkradio)

Bisschopswijding op 7 november 2020
Het moest een feest voor de hele kerk worden, maar de coronacrisis gooide hier, zoals dat op veel
plekken in ons leven is gebeurd, roet in het eten. Nu het onduidelijk is hoe lang de huidige situatie zal
blijven duren, en omdat het onwenselijk is het gat tussen verkiezing en wijding nog groter te laten
worden, heeft het Metropolitaan Kapittel besloten tot wijding van de verkozen aartsbisschop van
Utrecht, Bernd Wallet, over te gaan.
De wijding zal plaatsvinden op zaterdag 7 november 2020 om 11.00 uur in de Lebuïnuskerk te
Deventer. Deze dag is gekozen omdat het de feestdag van de heilige Willibrord is, de eerste
aartsbisschop van Utrecht, met wie de kerk in ons land is begonnen.
De locatie is gekozen zodat op verantwoorde wijze een kleine tweehonderd genodigden aanwezig
kunnen zijn. Gewijd aan de heilige Lebuïnus, die vanuit Utrecht het land in trok als pionier, spoort de
locatie op deze dag de wijdeling en allen die met hem meevieren aan om in het spoor van Willibrord
en Lebuïnus nieuwe wegen voor vreugde en vertrouwen te zoeken in onze tijd.
De hele kerk kan meevieren via een livestream, en zal op uitnodiging gerepresenteerd
vertegenwoordigd zijn in de kerk, waar onder meer plaats is voor alle geestelijken van beide
bisdommen en vertegenwoordigers van de parochies en staties van het bisdom Utrecht.
Op zondagmiddag 8 november vanaf 15 uur zal, eveneens in de livestream en voor genodigden, de
installatie van de nieuwgewijde bisschop plaatsvinden in de Gertrudiskathedraal, waar met gasten uit
o.a. het stadsbestuur in gesprek zal worden gegaan over onze opdracht om in deze spannende tijd te
zorgen voor het welzijn van de stad Utrecht.
Ook wanneer een opleving van het COVID-19 virus in Nederland grote bijeenkomsten zoals deze
onverhoopt wederom onmogelijk maakt, zal de wijding en intronisatie – in hierop aangepaste vorm –
in het weekend van 7 november 2020 plaatsvinden.
(bericht Miranda J.E. Roobol Algemeen Secretaris Oud-Katholieke Kerk van Nederland)
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Wijziging gebruiksplan
In verband met aanpassingen in het protocol van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland (versie 4 vo
or downloaden klik hier ) zijn twee wijzigingen doorgevoerd in het gebruiksplan dat het kerkbestuur
wegens Covid-19 heeft opgesteld voor een veilig gebruik van het kerkgebouw.

aanmelden
Het aanmelden voor een viering of een gemeentevergadering in de kerkzaal is niet verplicht, maar
wordt ten zeerste aanbevolen. Zonder (bevestiging van) een aanmelding is er namelijk geen zitplaats
gereserveerd. Wie zonder aanmelding naar de kerk gaat loopt het risico dat bij aankomst alle
beschikbare zitplaatsen bezet zijn en dat de toegang wordt ontzegd. Heeft u zich aangemeld en bent
u onverwacht verhinderd, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan degene bij wie u zich
heeft aangemeld? Want dan komt er een gereserveerde zitplaats vrij die aan iemand anders kan
worden toegewezen. Bevestigen van ontvangst van het bericht dat een zitplaats is gereserveerd is
niet langer nodig.

koffiedrinken na de viering
Het kerkbestuur heeft besloten om het mogelijk te maken dat er weer koffiedrinken is na de viering.
Het is belangrijk dat parochianen elkaar na de viering kunnen spreken op voorwaarde dat de
veiligheid niet in het gedrang komt. Aangezien de tuinkamer hiervoor niet geschikt is, heeft het
kerkbestuur besloten om het koffiedrinken zo lang het weer het toelaat te laten plaatsvinden in de
pastorietuin (achter de tuinkamer). Om te onderzoeken of het koffiedrinken veilig plaatsvindt, zijn er
twee pilots, te weten op 20 september en 4 oktober. Als naar het oordeel van het kerkbestuur blijkt
dat het koffiedrinken veilig is verlopen zal vanaf deze datum wekelijks na de viering in de tuin koffie
kunnen worden gedronken. Mocht het weer op een zondag het niet toelaten dat er in de tuin koffie
wordt gedronken, bijvoorbeeld als het regent, dan wordt in de afkondigingen voorafgaande aan de
viering door een gastheer/-vrouw afgekondigd dat er geen koffiedrinken is na de viering.
Om de andere vrijwilligers die een taak hebben in de kerkzaal/-gang niet zwaarder te belasten wordt
voor elke viering een beroep gedaan op een extra vrijwilliger om voorafgaande aan de viering koffie
te zetten en na de viering deze in te schenken en de lege kopjes na afloop op te ruimen.
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Assistentie van anderen daarbij is vanwege de smalle gang in de pastorie en de beperkte ruimte in de
keuken niet toegestaan. Voor deze vrijwilliger zal net als voor de andere vrijwilliger in de kerkzaal
tijdens de viering een gereserveerde zitplaats worden vrij gehouden.
Wanneer u mee wilt helpen om het mogelijk te maken dat er weer koffiedrinken is na de viering
vragen wij u om u aan te melden als vrijwilliger. U kunt dat doen door te mailen naar
h.schoon@live.nl. Geeft u daarbij aan met welke frequentie u wenst te worden ingezet als
koffiezetter en op welke zondagen in oktober en november u niet beschikbaar bent.
Het kerkbestuur hoopt dat er veel animo is onder vrijwilligers om zich aan te melden voor deze
vrijwilligerstaak, zodat parochianen na de viering niet gelijk naar huis hoeven te gaan, of op het
trottoir moeten staan om elkaar nog even te spreken.
Het gewijzigde gebruiksplan kan worden gedownload vanaf de website (voor downloaden klik hier)

Gemeentevergadering 15 oktober 2020
Aankondiging en agenda
De gemeentevergadering voor leden en gastleden van de Oud-Katholieke parochie H.Johannes de
Doper te Gouda zal worden gehouden op 15 oktober 2020, aanvang 19.30 uur in de kerkzaal, Hoge
Gouwe 107 te Gouda. De agenda bestaat uit opening, mededelingen, agenda synode, verkiezing
synodaal vertegenwoordiger, exploitatieoverzicht 2019 en begroting 2021, rondvraag, sluiting.

Aanmelden
Aanmelding kan door het downloaden (vanaf de website van de parochie) en invullen van het
aanmeldformulier en het verzenden ervan aan camfferman27bamb@live.nl van maandag 5 tot en
met donderdag 8 oktober. Komt u op tijd want tijdens de vergadering is de deur van het kerkgebouw
aan de buitenzijde gesloten. In het kerkgebouw worden de richtlijnen gevolgd (looproutes, afstand
houden) die vermeld staan in het gebruiksplan.
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Gastlid
Op 4 september is ingeschreven als gastlid in onze parochie mw.C. (Sylvie) Bleker-van Eijk. We heten
haar van harte welkom en zijn verheugd om samen de heilige eucharistie te vieren.

Kinderkerk
Op zondag 4 oktober zal de kinderkerk van start gaan. Er wordt voorzichtig gestart omdat het nog
een proef is hoe de kinderkerk kan plaatsvinden met alle voorzorgsmaatregelen wat betreft Covid19. Als het goed gaat zal de tweede keer zijn op 1 november, en daarna op 13 december.

Eucharistievieringen (aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven), Hoge Gouwe 107, Gouda

20-9-2020 Verheffing v. h. H.Kruis
27-9-2020 17e zondag na Pinksteren (21e in reeks)
4-10-2020 18e zondag na Pinksteren (22e in de reeks)
11-10-2020 19e zondag na Pinksteren (23e in de reeks)
18-10-2020 20e zondag na Pinksteren (24e in de reeks)
25-10-2020 21e zondag na Pinksteren (25e in de reeks)
1-11-2020 Allerheiligen (met gebed voor Allerzielen)
8-11-2020 23e zondag na Pinksteren (27e in de reeks)
15-11-2020 24e zondag na Pinksteren (28e in de reeks)
22-11-2020 Laatste zondag na Pinksteren
29-11-2020 1e zondag van de Advent
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Online vieringen vanaf 20 september
Via beeld en geluid
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:
•
•
•
•

zondag 20 september
zondag 4 oktober
zondag 18 oktober
zaterdag 7 november: wijding van de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Wallet.
In de weken dat er geen online viering is, kunt u, wanneer u niet in de gelegenheid bent een viering
in een parochie bij te wonen, via kerkradio de diensten in de parochies Utrecht, IJmuiden of Den
Haag volgen. De vieringen kunnen rechtstreeks worden meegevierd op zondag om 10.00 uur.
Daarnaast zijn de diensten op een later moment terug te luisteren.
Via kerkradio

•

De viering in de Gertrudiskathedraal te Utrecht is te beluisteren via de website of app van
kerkdienstgemist.nl (klik hier).

•

De viering in de oud-katholieke parochie van Den Haag is te beluisteren, eveneens via
kerkdienstgemist.nl klik hier).

•

De viering de oud-katholieke parochie van IJmuiden is te beluisteren via kerkomroep.nl (klik hier).

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