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In deze Nieuwsbrief vraagt het kerkbestuur uw aandacht voor
- Hervatting van de vieringen per 23 mei
- Belangrijke data de komende weken
- Hoe geef ik mijn collecte nu er geen kerkdiensten zijn in ons kerkgebouw?
- Paaskaarten en Paasmandjes
- Opbrengst Vastenactie 2021

Hervatting van de vieringen per 23 mei
Afgelopen vrijdag kwam het CIO (het interkerkelijk overleg met de overheid) in overleg met
demissionair minister Grapperhaus met een nieuw advies, waarin zij de lidkerken laat weten dat het
vanaf 28 april weer mogelijk is kerkdiensten te houden met 30 kerkgangers, exclusief personeel,
waarbij de corona-basisregels in acht worden genomen. Het crisisteam van de OKKN ziet spanning
tussen dit advies en de onverminderde druk op de zorg en aanhoudende beperkende maatregelen in
grote delen van ons maatschappelijk leven. We zien echter ook de andere noden van onze
parochianen en gasten en hebben daarom besloten het CIO advies te volgen en u langs deze weg te
laten weten dat in principe vanaf komende zondag, 2 mei 2021, in onze kerken weer vieringen
mogen plaatsvinden en laat het aan de kerkbesturen en pastoors over om plaatselijk te bepalen
welke datum te organiseren is. In Gouda is het niet haalbaar om op korte termijn al een viering te
organiseren en werken we toe naar hervatting van de kerkdiensten met Pinksteren. De livestreams
vanuit de kathedrale kerken worden in ieder geval voortgezet. Tijdens de kerkdiensten gelden, zoals
u zult verwachten, de veiligheidsmaatregelen uit het eerder gepubliceerde protocol. Deze is te
downloaden via de website van de parochie website. Bij fysieke deelname aan de viering blijven de
veiligheidsmaatregelen voorlopig nog even noodzakelijk, waaronder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

er mag met maximaal 30 personen (exclusief 'personeel') kerkdienst worden gevierd (waar
dit aantal minder was, geldt natuurlijk weer het afgesproken aantal);
kerkgangers moeten zich van tevoren aanmelden en hun contactgegevens moeten worden
bijgehouden;
kerkgangers komen alleen naar de kerk als ze geen klachten hebben;
allen ontsmetten de handen bij de in- en uitgang van de kerk;
er mogen maximaal twee zangers zingen, op voldoende afstand van de gemeente, en er is
geen verdere koor- of gemeentezang;
de kerkruimte moet goed geventileerd zijn;
er wordt voortdurend anderhalve meter afstand gehouden;
de communie wordt per persoon uitgereikt met inachtneming van de afstandsregels;
er worden mondkapjes gedragen die alleen bij het zitten worden afgedaan;
er is geen koffiedrinken voorafgaand of na de dienst.

Het kerkbestuur hoopt hiermee zowel tegemoet te komen aan de wens van velen de kerkdienst weer
lijfelijk te kunnen mee vieren als aan de wens van velen om voorzichtig te zijn.
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Tot 23 mei blijven we vooral aangewezen op telefonische en digitale manieren van samen kerk zijn.
Zoals bekend blijven we in beide bisdommen met elkaar vieren in de livestream. Informatie over
deze vieringen vanuit de kathedrale kerken is te vinden op Online Vieren.

Belangrijke data de komende weken
Zoals u/je weet start pastoor Henk per 1 juni in de parochie Utrecht. Rond zijn vertrek uit onze
parochie zijn enkele data vastgelegd. Onder voorbehoud dat de situatie rondom Covid-19 niet
opnieuw zal verslechteren en het besluit om de vieringen in onze kerk te hervatten ongedaan zal
worden gemaakt, volgen hierbij enkele belangrijke data om alvast te noteren in uw agenda:
Pinksteren, 23 mei
De eerste viering die na de lockdown op het hoogfeest van Pinksteren, 23 mei, gehouden zal worden,
staat in het teken van het afscheid van pastoor Henk. De viering begint ‘s middags om 15.00 uur.
Natuurlijk hadden wij bij voorkeur iedereen hiervoor willen uitnodigen. Maar gezien de beperkende
maatregelen die gelden vanwege Covid-19 - zie voorgaande bericht ‘Hervatting van de vieringen per
23 mei’ - is dat niet mogelijk. In overleg met pastoor Henk is daarom een lijst met genodigden
samengesteld. Zij ontvangen apart een persoonlijke uitnodiging. Om diezelfde reden is er geen
gelegenheid voor een receptie of toespraken.
Zaterdag na Pinksteren, 29 mei
Voor een ieder die graag persoonlijk afscheid wil nemen van pastoor Henk
is er op zaterdag 29 mei tussen 13.00 en 16.00 uur (met een tijdslot) gelegenheid om hem te
spreken in de kerkzaal. Van harte welkom. Voor aanmelding, zie ‘opgave’ hieronder.
Woensdag 2 juni
Het is niet waarschijnlijk dat er op 1 juni een opvolger voor pastoor Henk bekend zal zijn,
maar op woensdag 2 juni (van 19.30 tot 21.30 uur) willen wij samen met aartsbisschop Berd Wallet
in een parochievergadering enkele punten met elkaar bespreken, die betrekking hebben op de
(nabije) toekomst van onze parochie, zoals de stand van zaken en de vraag “wat mogen/kunnen wij
van elkaar verwachten?”. Bij dit onderwerp dat ons allen ter harte gaat, is het erg fijn als wij met
velen (wederom binnen de mogelijkheden) aanwezig zijn !
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Opgave
Voor het persoonlijk afscheid van pastoor Henk èn de parochievergadering kan men zich vanaf heden
tot en met zaterdag 15 mei aanmelden, bij voorkeur per mail kebeyers@xs4all.nl. Indien mailen niet
mogelijk is, telefonisch (06 57643517).
Graag bij uw aanmelding vermelden:
•

Betreft: a) persoonlijk afscheid pastoor Henk zaterdag 29 mei *
b) parochieavond met bisschop Bernd woensdag 2 juni *
* = doorhalen wat niet van toepassing is.

•
•

Naam/namen:
adres + telefoonnummer:

U krijgt binnen 2 dagen een bevestiging van uw aanmelding.
Wanneer er - i.v.m. corona - meer duidelijkheid is over de mogelijkheden, krijgt u hiervan bericht.
Wij gaan ervan uit dat een ieder zich houdt aan de maatregelen van dat moment.
Met vriendelijke groet, Marja Beyers, lid van het kerkbestuur.

Hoe geef ik mijn collecte nu er geen kerkdiensten zijn in ons kerkgebouw?
De collectes van de vieringen van de Paastijd tot en met Pinksteren 2021 kunt u overmaken op
rekeningnummer NL91INGB0000554871 of NL56RABO0116946709 ten name van Penningmeester
Oud-katholieke kerk te Gouda onder vermelding van ‘ collecte … (datum)’.
De collectes kunnen ook online worden betaald via onderstaande link of
via de QR code die hiernaast is weer gegeven:

Klik hier voor de betaallink digitale collecte
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Paaskaarten en Paasmandjes
Door Jan Fondse zijn in samenwerking met het

de tentoonstelling ‘Maria Magdelena’ van 25

kerkbestuur Paaskaarten gemaakt met een

jun 2021 - 9 jan 2022. Over de

afbeelding van het koorkapschild met Maria

tentoonstelling, zie Maria Magdalena -

Magdalena en de opgestane Heer als de

Catharijneconvent

hovenier en een gedicht van Henk Jongerius
Barbara Molenaar heeft namens de

gemaakt. Deze zijn langsgebracht in de Goede

kinderkerk OKK paasmandjes gemaakt en

Week met een gewijde palmtak of verzonden.

bezorgd bij de kinderen die betrokken zijn bij
de OKK Gouda.

Het schild is tijdelijk uitgeleend aan het
Catharijneconvent waar het te zien zal zijn in
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Opbrengst Vastenactie 2021
Op de rekening van de parochie is van parochianen voor het Vastenoffer 2021 ten behoeve van
Stichting Present € 292,50 ontvangen. Dit is gerekend buiten de bijdragen die de parochianen via de
betalingsmogelijkheid in de streaming dienst vanuit de kathedrale kerk aan de Missie Sint Paulus
hebben overgemaakt. Alle gevers dank!

------------------------------------------------------Wenst u in het vervolg deze Nieuwsbrief niet te ontvangen, dan kunt u dat laten weten via
h.schoon@live.nl
-------------------------------------------------------

OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE H.JOHANNES DE DOPER GOUDA
www.gouda.okkn.nl
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