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Even voorstellen: deservitor pastoor Rudolf Scheltinga
Geboren ben ik in één van de Friese Elfsteden: Bolsward in 1964. Kerkelijk betrokkenheid heb
ik met de paplepel ontvangen – misschien beter met de boterhammen. Mijn ouders hadden
toentertijd een bakkerij in deze Hanzestad. Tot mijn 18 levensjaar heb ik in Friesland
gewoond en ben toen verhuisd naar de grote stad Amsterdam, alwaar ik theologie ging
studeren. Mijn afstuderen vond plaats in 1988, maar toen woonde ik inmiddels in Assen en
was ook – een jaar daarvoor – getrouwd met Marian van ’t Klooster. Onze twee kinderen,
Niels (1989) en Alja (1991) zijn al weer een heel aantal jaren zelfstandig en wonen – beiden
met hun partner – in Amsterdam c.q. Den Bosch.
In 1999 ontving ik in de kathedrale kerk van Ste. Gertrudis in Utrecht in februari de
diakenwijding en in oktober de priesterwijding, beiden uit handen van de toenmalige
aartsbisschop van Utrecht, mgr. Antonius Jan Glazemaker. Ik was toen parttime werkzaam als
geestelijk verzorger in een ziekenhuis in Amsterdam en later daarnaast ook parttime als
assisterend-pastoor van Utrecht. In die periode ben ik ook met enige regelmaat voorgegaan
in Gouda. En sinds november 2009 was ik werkzaam in de parochie in Egmond aan Zee, de
parochie waarvan ik sinds juli 2010 pastoor was. Met ingang van 1 juni 2021 ben ik pastoor
van de parochie Amersfoort (70%). En met ingang van 1 november 2021 ben ik – voor aan
aantal maanden – tevens benoemd tot deservitor (= waarnemend pastoor) van de parochie
Gouda (30%).
Vele veranderingen waren er voor een aantal pastoors in onze kerk, voor een aantal
parochies én ook voor u als parochianen. Vele veranderingen én vele uitdagingen. Ook om
met u – hernieuwd – kennis te maken.
De verhuizing van mijn vrouw Marian van ’t Klooster en mij is inmiddels geweest. Sinds 25
oktober wonen we in de pastorie naast de kerk, op ’t Zand 15 in Amersfoort.
Op zondag 14 november a.s. zal ik voor de eerste keer voorgaan als deservitor in de
Eucharistieviering in de parochie Gouda. Op die zondag maken we meteen ook nader kennis
in de gemeentevergadering. We zijn/worden aan elkaar verbonden: om in ons leven ons
geloof te leven, te innen en te uiten. Gemeenschap vormen in de ene Heer.
Pastoor Rudolf Scheltinga.

06 55 768 444
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Gemeentevergadering
Zondag 14 november houden we de gemeentevergadering na afloop van de dienst. Het
kerkbestuur had u graag willen trakteren op een lunch, maar durft dat nu niet aan vanwege
de oplopende coronacijfers, en hoe gaan we dat veilig doen in de krappe ruimtes. Daarom
willen we u vragen om zelf iets als lunch mee te nemen. Wij zorgen voor verschillende
dranken. De lunch en koffie gebruiken we de kerkhal en de tuinkamer om zoveel mogelijk te
spreiden.
De vergadering start om 12.30 uur en wordt gehouden in de kerk waar we voldoende ruimte
hebben. We streven ernaar om om 14.00 uur de bijeenkomst af te ronden. Tijdens de
vergadering zal pastoor Scheltinga, onze deservitor, aanwezig zijn, waar we heel blij om zijn
en die we graag verwelkomen in onze parochie. De agenda voor de gemeentevergadering
ontvangt u via de mail. Als u zich nog niet hebt opgegeven, maar wel aanwezig wilt zijn, dan
kunt u zich aanmelden bij Marianne van der Veer, secretaris@gouda.okkn.nl of via een app
naar 06-48676745. We hopen jullie allemaal te ontmoeten aanstaande zondag.
Corona
De Coronamaatregelen zijn weer aangescherpt en uit de richtlijnen van de landelijke kerk
hebben we het volgende overgenomen: we dragen in de kerk en pastorie weer een
mondkapje als we rondlopen. Neemt u alstublieft plaats op de stoelen die genummerd zijn
om zo veel mogelijk de anderhalve meter te handhaven. Let u zoveel mogelijk op de
looproute in de kerk. En als laatste willen we u vragen om de communie staand te ontvangen
en niet aan de communiebank te knielen. Zo houdt u voldoende afstand van de pastoor die
de communie uitreikt.
Extra collecte december, diaconaal werk.
December is de maand van feest en gezelligheid, van licht in donkere dagen, van cadeautjes
geven en ontvangen. St Nicolaas past daar goed bij en zelfs zijn vercommercialiseerde
kerstvariant. Maar het grootste cadeau krijgen we van God zelf: zijn Zoon, geboren in de stal
van Bethlehem. Hij verkondigt in woord en daad Gods liefde en sticht daarmee een
mensengemeenschap die niemand uitsluit. Het Collegiaal Bestuur vraagt u evenals vorig jaar
in deze decembermaand om bij te dragen aan een diaconaal project in uw naaste omgeving,
bijvoorbeeld de voedselbank. U laat daarmee zien dat u als volgeling van Jezus in zijn
voetspoor treedt en daar werkelijk liefde verkondigt over de eigen grenzen heen.
De extra collecte wordt gehouden op de eerste zondag van de maand, dat is 5 december en
zal voor de viering worden afgekondigd.
Synodaal Gouda
We zijn blij te kunnen melden dat uit de oproep voor een nieuwe synodaal een kandidaat
zich gemeld heeft, Gerard van der Veer. Hij was al enige tijd reserve synodaal voor Gouda
naast Kees van der Laan, dus is al enigszins ingevoerd in de zaken die op de synode spelen
en hoe dat in zijn werk gaat. Aangezien de najaarssynode al op 16 en 27 november plaats zal
vinden, hebben we besloten om de aanstelling van Gerard van der Veer in deze nieuwsbrief
te melden. We willen zijn aanstelling in de gemeentevergadering van 14 november
aanstaande definitief maken. Mochten parochianen bezwaar hebben tegen zijn benoeming,
neemt u dan voor de gemeentevergadering contact op met het kerkbestuur.
Ook zoekt het kerkbestuur nog een reserve synodaal die zo nodig Gerard kan vervangen.
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Appartement beschikbaar.
Per 1 december a.s. komt het appartement Hoge Gouwe 111a beschikbaar. Het is een ruim 3kamerappartement met een eigen toegang en gelegen op de eerste en de tweede verdieping.
Het omvat een woonkamer, keuken, toilet, twee slaapkamers met bergruimte en een badkamer. Het
appartement is voorzien van centrale verwarming.
Belangstellenden kunnen zich bij het kerkbestuur melden voor meer informatie.
Schoonmaken en poetsen.
Zoals ieder jaar krijgt de kerk in aanloop naar de Kerst een extra schoonmaakbeurt.
Zo wordt naast het schoonmaken van de kerk ook het zilver schoongewreven en ook de koperen
kaarsenkroon komt weer aan de beurt. En daar zijn vrijwilligers voor nodig, dus bij deze de oproep
om op zaterdag 27 november te komen vegen, bezemen en poetsen en waar zoals gebruikelijk is ook
weer alle parochie-nieuwtjes uitgewisseld kunnen worden.
Activiteiten in de Advent, een vooruitblik.
In de periode voor Kerst zijn er weer veel activiteiten in onze kerk:
Op vrijdag 10 december: ‘Gouda bij Kaarslicht’, de kerk is dan geopend van 12 tot 22 uur.
Van 10 december tot en met 26 december zullen een aantal kerken en andere monumentale panden
in het centrum van Gouda op speciale wijze van binnen worden uitgelicht door een aantal
lichtkunstenaars. Dit is een initiatief van de firma van Drie onder de titel: ‘Toen was er Licht’, onder
andere als link naar de tentoonstelling ‘Kaarslicht’ in museum Gouda. In onze kerk zal dat worden
gedaan door de Belgische lichtkunstenaar Peter Sneijder.
De verlichte panden, dus ook onze kerk, kunnen worden bezichtigd van 17 tot 21 uur op de volgende
dagen: donderdag 16 en 23, vrijdag 17 en 24 en zondag 12 en 26 december.
Harrie, Robert en een vertegenwoordiger van de organisatie zullen voor de openstellingen zorgen.
Ook zijn er weer de traditionele Lessons and Carols door het Goudsch Kamerkoor onder leiding van
Mark Lippe op 18 en 19 december, tweemaal een uur. Deze zijn onder verantwoordelijkheid van het
Goudsch Kamerkoor, er moet entree worden betaald.
Voor deze activiteiten plus nog een gepland concert op 11 december zijn vrijwilligers nodig om alles
in goede banen te leiden. Robert zal hiervoor via de groepsapp nog een oproep doen.
Vieringen.
Eucharistievieringen ’s zondags om 10.30.
Op zondag 5 december is er de extra collecte voor het diaconaal werk (Zie de aankondiging
hiervoor).
Op zondag 12 december is er Kinderkerk.
In de Kerstnacht, vrijdag 24 december begint de eucharistieviering om 21.45 uur met
samenzang.
Op Kerstdag, zaterdag 25 december is er om 10.30 uur een dienst van Schriftlezing en gebed.
Agenda.
Iedere donderdag openstelling van de kerk van 13 tot 15 uur, uitgezonderd donderdag 9
december.
Woensdag 17 november en 15 december Augustinus leeskring.
Zondag 14 november gemeentevergadering (Zie ook de aankondiging hiervoor).
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Zaterdag 27 november: Schoonmaken van de kerk van 10 tot 12 uur (Zie ook de aankondiging
hiervoor).
Zaterdag 27 november: Synode.
Vrijdag 10 december ‘Gouda bij kaarslicht’ de kerk is open van 12 tot 22 uur.
‘Toen was er licht’ openstelling van de kerk op vijf avonden in december (Zie Activiteiten in
de Advent, hiervoor).
Zaterdag 18 en zondag 19 december Lessons and Carols (Zie Activiteiten in de Advent,
hiervoor).

Donderdagmiddag-openstelling van onze kerk, een ontmoeting.
Op een donderdagmiddag in september waren Jan Fondse en ik gastheer –vrouw om de bezoekers te
ontvangen en welkom te heten.
In het begin komt een enkeling binnen maar allengs wordt het drukker. Enkele gasten kijken alleen
wat rond, anderen branden een kaarsje. Maar iedereen is verrast dat er achter zo’n eenvoudige gevel
zo’n prachtige schuilkerk ‘schuil’ gaat.
Soms zijn er echt bijzondere gesprekken met mensen die meer willen weten, o.a. waar ‘Oud
Katholiek’ nou toch voor staat. En waarom en wanneer heeft de Oud-Katholieke kerk zich
afgescheiden van de Katholieke kerk. En of er ook nog diensten gehouden worden, enz.
Op een gegeven moment komt er een jongeman binnen. Nou ja, voor mij een jongeman, ik denk een
30-er. Ik kwam met hem in gesprek en hij bleek Armeense roots te hebben. Zijn familie komt
oorspronkelijk uit Oud-West Armenië. Er ontspon zich een mooi gesprek. Hij vertelde mij dat zijn
grootouders tijdens de genocide door Turkije uit het Ottomaanse rijk gevlucht zijn naar Irak in 1915.
En tijdens oorlogen in Irak zijn ze weer gevlucht terug. Voortdurend in gevaar. En kortgeleden is
Artsakh (het oosten van huidige Armenië) weer aangevallen door Azerbeidzjan. Waarbij het oostelijk
deel van Armenië werd geannexeerd. Er zijn in het geannexeerde gebied 600 christelijk orthodoxe
Armeense kerken die nu stuk voor stuk vernietigd worden….

Ook heel bijzonder: hij vertelde mij dat de Orthodox Christelijke kerk in Armenië rechtstreeks afstamt
van de leer en kennis van twee apostelen van Jezus: Taddeüs en Bartholomeus. Deze apostelen zijn
na Jezus’ opstanding richting het oosten vertrokken om het evangelie te verkondigen. Naar Armenië,
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Mesopotamië, Perzië en India. In navolging van de andere apostelen zoals Paulus, Petrus en de
anderen.
Ik was heel verrast zomaar een broeder te spreken met Armeense wortels die mij kon vertellen van
de Armeense Apostolische christelijke geschiedenis van de kerk. Broeders en zusters die nog steeds,
anno 2020, vervolgd worden……
Zomaar, gewoon tijdens de donderdagmiddag-openstelling van onze kerk.
Zijn naam is: Messia
Trudy Knoester

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wenst u in het vervolg deze Nieuwsbrief niet of juist wel te ontvangen, dan kunt u dat laten weten
via pronkfondse@hetnet.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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