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15 mei 2021

In deze Nieuwsbrief vraagt het kerkbestuur uw aandacht voor
- Aanmelden vieringen na Pinksteren
- Huwelijk en huwelijkszegen Rowena en Dennis
- Hoe geef ik mijn collecte nu er geen kerkdiensten zijn in ons kerkgebouw?
- Eucharistievieringen (aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven), Hoge Gouwe 107, Gouda

Aanmelden vieringen na Pinksteren
Na Pinksteren is het gelukkig mogelijk om weer fysiek deel te nemen aan de vieringen in ons
kerkgebouw Hoge Gouwe 107. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen is aanmelden nodig. Zonder
aanmelding bestaat de kans dat er bij aankomst geen zitplaats blijkt te zijn, en de toegang helaas moet
worden geweigerd. Aanmelding is tijdelijk mogelijk in de week voorafgaande aan de viering van
maandag tot en met donderdagavond via e-mailadres camfferman27bamb@.live.nl met – zoals
voorheen – beantwoorden van de gezondheidsvragen. Mocht e-mail bezwaarlijk zijn dan kan er gebeld
worden naar kerkmeester Marja Beyers 06-10702629.

Huwelijk en huwelijkszegen Rowena en Dennis
Op zaterdag 10 juli zullen Rowena Portier en Dennis Zandvliet trouwen. De week daarna, op zaterdag
17 juli, ontvangen zij in de kerk op de Hoge Gouwe in een eucharistieviering de huwelijkszegen. Of er
dan nog beperkende maatregelen gelden voor deelname aan deze viering is nu nog niet bekend en
zal later, inclusief eventuele nadere informatie, worden gecommuniceerd.
Aartsbisschop Bernd heeft bij brief van 19 maart 2021 aan pastoor Henk laten weten ‘dat dispensatie
wordt verleend, met de wens en de bede dat de gehuwden als getuige van Gods liefde en trouw
elkaar, alsook de parochie en de samenleving, tot zegen mogen zijn.’

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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Eucharistievieringen (aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven), Hoge Gouwe 107, Gouda
30-5-2021 Allerheiligste Drievuldigheid. Dienst van Schriftlezing en Gebed
6-6-2021 2e zondag na Pinksteren (5e in de reeks)
13-6-2021 3e zondag na Pinksteren (6e in de reeks)
20-6-2021 4e zondag na Pinksteren (7e in de reeks). Dienst van Schriftlezing en Gebed

27-6-2021 Geboorte H.Johannes de Doper

4-7-2021 6e zondag na Pinksteren (9e in de reeks)
11-7-2021 7e zondag na Pinksteren (10e in de reeks)
18-7-2021 8e zondag na Pinksteren (11e in de reeks)
25-7-2021 H.Jakobus, apostel

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