Kerknieuws 2018_14
Bij de diensten
Op vrijdag 2 november vieren we het Heilig Avondmaal in de Irishof. De dienst begint om 10
uur. Zondag 4 november is een themazondag die is voorbereid in samenwerking met de
diakenen en de werkgroep Groene Genade. Vanuit ons jaarthema ‘Deel het Leven!’ willen we
stilstaan bij onze zorg voor de schepping. Thema van de diensten is: Kijk je rijk! Dit naar
aanleiding van woorden van Jezus uit de bergrede, Matteüs 6: 26 en 28 waar Jezus zegt: Kijk
naar de vogels en kijk naar de lelies… Niels de Zwarte, stadsecoloog, verzorgt een
programma na de dienst van 11 uur. Er zal een wandeling zijn door de natuur onder zijn
leiding en een bijzondere film getoond worden. Iedereen wordt weer uitgenodigd om zelf eten
voor de lunch mee te nemen. We raden gemeenteleden die gaan wandelen aan om een
lunchpakket mee te nemen dat makkelijk wandelend gegeten kan worden. Muziekgroep
Blended verzorgt de muzikale begeleiding in de dienst van 11 uur. Woensdag 7 november is
het dankdag voor gewas en arbeid. ’s Avonds is er weer de gezamenlijke dankdienst met de
Pauluskerk. Deze vindt plaats in De Oostpoort en zal worden geleid door ds. Kees van den
Berg. De dienst begint om 19.30 uur. Op zondag 11 november zullen in de dienst van 11 uur 3
nieuwe diakenen worden bevestigd. Deze datum is dus gewijzigd ten opzichte van eerdere
berichten. We staan opnieuw stil bij woorden uit de Bergrede, namelijk Matteüs 6: 1 – 4.
Omdat er diakenen bevestigd worden leek het me mooi om stil te staan bij de inzameling van
de gaven, maar de gedeelten die we tot nu overgeslagen hebben, zullen op een later moment
aan de orde komen. Muziekgroep ProDeo zal de samenzang begeleiden in de dienst van 9 uur
op deze zondag. Op zondag 18 november verwelkomen we ds. C.D. van Alphen uit
Numansdorp. Gezegende erediensten wensen we elkaar!
Ambtsdragerbevestiging – gewijzigde datum!
Op zondag 11 november zullen in de dienst van 11 uur Lizette Bon, Hillie Hagoort en Mark
Kaars bevestigd worden tot diaken. We zijn dankbaar dat we Lizette, Hillie en Mark kunnen
verwelkomen in de kerkenraad en de Goudse diaconie.
Pastorale nieuwsbrief
Iedere vrijdag verstuur ik een pastorale nieuwsbrief. Om deze te ontvangen, kunt u een e-mail
sturen naar j.verboom@pkngouda.nl.
Een hartelijke groet,
ds. Tanno Verboom
Aannemen van beroepen…
Tenslotte bereikte ons het bericht dat twee collega’s Gouda gaan verlaten: Udo Doedens,
predikant van de wijkgemeente Westerkerk heeft een beroep aangenomen naar de Protestantse
Gemeente te Vught en Betty Langeler, voorganger van de ICF gemeente heeft een betrekking
aanvaard aan de Hogeschool VIAA in Zwolle als docent aan de academie Theologie en Social
Work. We feliciteren hen beiden en… zullen hen gaan missen als collega’s. We wensen hen
Gods zegen in de komende periode die in het teken zal staan van loslaten en opnieuw starten.
Activiteiten
Follow Me en Follow Me Next
Op 6 november gaan de tieners bij Follow Me aan de slag met de vraag: Doet God iets aan het
kwaad? en bij Follow Me Next is het thema: ‘Geweld in de Bijbel’ Op 13 november denken
we bij Follow Me na over ‘Jij en Zijn schepping’ en bij Follow Me Next is het thema: ‘Geloof
en wetenschap’. Op 20 november is het thema bij Follow Me ‘door eerlijk te zijn’ en bij

Follow Me Next staan we stil bij de vraag: ‘Zijn alle godsdiensten gelijk?’ Alle jongeren zijn
weer van harte welkom om naar Follow Me/Follow Me Next te komen! Ben je verhinderd op
dinsdagen, geen probleem! Op maandagavonden is er een mogelijkheid om catechisatie te
volgen onder leiding van Dingeman van Woerden. Ook deze catechesegroep komt samen in
de Oostpoort, aanvang 19.15 uur. Op dinsdagen is de aanvangstijd 19.30 uur. Heb je nog
vragen, neem gerust contact op met de coördinator Wim Drost w-drost@kpnplanet.nl
Documentaire Snelwegkerk (winnaar Gouden Kalf 2017) in de Oostpoort
Op donderdag 15 november wordt de film SNELWEGKERK vertoond in de Oostpoort. Deze
ontroerende documentaire won vorig jaar het Gouden Kalf voor Beste Korte Documentaire.
In de film trekt een wonderlijke wereld aan ons voorbij: die van kapelletjes langs de snelweg
te midden van benzinestations en fastfoodrestaurants, waar lokale bewoners en voorbijgangers
hun toevlucht zoeken en ziel blootleggen. We krijgen een zeer intiem portret van deze
mensen, maar ook een inkijkje in de grote thema's die bij ons allemaal leven.
Een 'mysterieuze, vervreemdende film met sterke visuele stijl, uitgekiende montage met
mooie lichte toets,' aldus de Gouden Kalf jury. Ook De Volkskrant noemt het 'een parel van
een film' en het filmfestival 'een wonderschone ontdekkingstocht'. Na afloop is er een
nagesprek met regisseur Elsbeth Fraanje. Publiek dat u voorging oordeelde dat de film genoeg
stof tot nadenken biedt en prikkelt tot het aangaan van een goed (geloofs)gesprek.
Aanvang 20.00 uur.
Vrijwillige bijdrage.
TOEVOEGINGEN 29/10/2018
Doopzitting
Op maandagavond 19 november is er doopzitting in De Oostpoort van 20.00 - 21.30 uur.
Ouders die hun kinderen willen laten dopen in de dienst van 11 uur op zondag 2 december
zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Tijdens de doopzitting maken we kennis met elkaar,
praten we door over de betekenis van de Heilige Doop en kijken we samen naar de
doopdienst.
Berichten volgend kerkblad
Berichten voor het volgende kerkblad kunt u tot 16 november sturen naar
communicatie@oostpoort.net
Agenda
05 november – 19.30 uur: Bid4All
06 november – 19.30 uur: Follow Me (Next)
13 november – 19.30 uur: Follow Me (Next)
15 november – 14.30 uur: Ouderencontactgroep
15 november – 20.00 uur: Documentaire Snelwegkerk
19 november – 19.30 uur: Bid4All
19 november – 20.00 uur: Doopzitting
20 november – 19.30 uur: Follow Me (Next)
Contactpersonen
Kindernevendienst:
Groep 1 & 2: Andrea Kerssen, tel. 507209
Groep 3 & 4: Janneke Boerrigter, tel. 580122

Groep 5 & 6: Erwin Borgmeier, tel 510636
Groep 7 & 8: Mattanja van der Pol, tel. 600025
Kerkenraad:
Kringenwerk: vacature, e-mail: communicatie@oostpoort.net
Jeugd- en jongerenwerk: Arjan van de Watering, tel. 570063; e-mail:
jeugdwerk@oostpoort.net;
Alpha-cursus: Robert Bakker, tel. 535024, e-mail: rrn.bakker@outlook.com

