Nieuwsbrief
Parochie H.Johannes de Doper te Gouda

10 oktober 2020

In deze Nieuwsbrief vraagt het kerkbestuur uw aandacht voor
- Gemeentevergadering gaat niet door
- Eucharistievieringen (overzicht)
- Online vieringen (landelijk via beeld en geluid of via kerkradio)

Gemeentevergadering gaat niet door
Vanwege de toename van het aantal corona-besmettingen in deze veiligheidsregio en het advies om
vooral thuis te blijven heeft het kerkbestuur besloten dat de gemeentevergadering voor leden en
gastleden van de Oud-Katholieke parochie H.Johannes de Doper te Gouda van 15 oktober 2020 niet
zal doorgaan. In verband met het niet doorgaan van de vergadering onderstaand enkele punten:
Goedkeuring jaarrekening 2018
Onlangs heeft het kerkbestuur van de aartsbisschop goedkeuring ontvangen van de jaarrekening en
décharge over het gevoerde financiële beleid van 2018.
Verslag jaarrekening 2019 en begroting 2021
De kascontrolecommissie bestaande uit de parochianen dhr. J.J.de Zwarte en dhr. C. van der Laan
heeft de jaarrekening gecontroleerd en in orde bevonden op 27 februari 2019. In de bijlage ontvangt
u van het kerkbestuur een verkort exploitatieoverzicht 2019 en de begroting 2021 met toelichting.
Eventuele vragen over deze bijlage kunnen tot 22 oktober 2020 bij het kerkbestuur
(h.schoon@live.nl) worden ingediend.
Synodaal vertegenwoordiger
In de gemeentevergadering van 14 november 2019 heeft dhr.C. (Kees) van der Laan aangegeven dat
zijn termijn als 1e synodaal vertegenwoordiger zou eindigen. Dat betekent dat hij de parochie voor
het laatst op de synode van 2019 heeft vertegenwoordigd. De parochie is Kees erkentelijk voor de
lange periode waarin hij de parochie heeft vertegenwoordigd op de jaarlijkse synode en voor de
heldere uiteenzetting van de jaarlijkse agenda van de synode die hij gegeven heeft en het verslag
ervan aan parochianen. Er zijn momenteel geen kandidaten die zijn/zich hebben voorgedragen. Het
is van belang dat onze parochie vertegenwoordigd is op de synode. De eerstvolgende synode is op 21
november 2020. Voordracht van kandidaten kan schriftelijk bij het kerkbestuur, bij voorkeur via email (h.schoon@live.nl). Info over de synodaal vertegenwoordiger en de synode, zie het Statuut voor
de Oud-Katholieke Kerk van Nederland art.186-208 (te lezen via de website www.okkn.nl onder
‘Organisatie’).
Verslag vorige gemeentevergadering
Een verslag van de gemeentevergadering van 25 juni kan worden opgevraagd bij het kerkbestuur
(camfferman27bamb@live.nl).
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Eucharistievieringen (aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven), Hoge Gouwe 107, Gouda

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

Online vieringen vanaf 18 oktober
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 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.
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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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