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Bij de diensten
Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In beide morgendiensten
gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen
hun namen in het vertrouwen dat hun namen worden bewaard bij God. In de diensten staan
we stil bij Matteüs 6: 5 – 6 met als thema ‘Verborgen omgang’. Op 2 december overdenken
we de eerste bede van het Onze Vader, Matteüs 6: 9 ‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam
geheiligd worden’. De dienst om 11 uur is een doopdienst waaraan muziekgroep Blended
muzikale medewerking zal verlenen. Op 7 december is er weer een Bijbeluur in de Irishof. De
bijeenkomst begint om 10.00 uur en zal geleid worden door dhr. Hans Hilgers. Op zondag 9
december staan de diensten in de Oostpoort in het teken van de viering van het Heilig
Avondmaal. In de beide morgendiensten staan we stil bij de tweede bede van het Onze Vader,
Matteüs 6: 10 ‘Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de
hemel’. In de middagdienst zetten we de viering van het Heilig Avondmaal voort en is er
dankzegging. De verkondiging concentreert zich op het gebed uit Matteüs 6: 11 ‘Geef ons
vandaag het brood dat wij nodig hebben’. Gezegende erediensten gewenst!
Dit zijn de namen die genoemd zullen worden in de diensten op 25 november:
Corstiaan Huizer -Corsoverleden op 19 februari 2018 in de leeftijd van 81 jaar.
Pieternella Oskam – van Wensveen
-Neloverleden op 21 februari 2018 in de leeftijd van 80 jaar.
Jeroentje Bekooij -Roenyoverleden op 20 mei 2018 in de leeftijd van 95 jaar.
Margaretha Aafje de Kruijf – de Knikker
-Greoverleden op 8 juni 2018 in de leeftijd van 87 jaar. Sinds 6 april 1992 weduwe van Jurrianus
de Kruijf.
Petrus Jacobus Johannes Meijers - Peteroverleden op 3 september 2018 in de leeftijd van 63 jaar
Jan Pieter de Jong
overleden op 22 september 2018 in de leeftijd van 62 jaar
Pastor Timothy Egwalu
overleden op vrijdag 26 oktober 2018
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

Activiteiten
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Normaal komen we als leden van de Pauluskerk en de Oostpoort op de woensdagavond
voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal bij elkaar om ons voor te bereiden op
de viering. Dit keer is deze bijeenkomst echter niet op woensdag maar op donderdagavond 6
december. De bijeenkomst wordt gehouden in de Pauluskerk en begint om 20 uur. Van harte
welkom!
Bijbelkring
Eveneens op donderdag 6 december komen we als Bijbelkring weer bij elkaar in De
Oostpoort. Zoals altijd beginnen we om 10.00 uur en we behandelen hoofdstuk 3 uit het
boekje ‘Waarheid in liefde’. Alle deelnemers en ook nieuwe deelnemers: van harte welkom!
Kerstviering Ouderencontactgroep
Op donderdagmiddag 13 december is de jaarlijkse kerstviering van de ouderencontactgroep in
de Oostpoort. Aanvang 14.30 uur. Voor informatie kunt u terecht bij Gerrit en Lenie
Hortensius, telefoon: 558830.
Koffie met een Glimlach
Zin om er even uit te zijn? Kom dan naar Koffie met een Glimlach. Elke dinsdagmiddag van
14.30 – 16.30 uur komen we samen in De Oostpoort. Je kunt komen en gaan wanneer je wilt.
De kosten bedragen 1 euro per persoon per keer en daarmee kun je met alle activiteiten
meedoen. Koffie met een Glimlach is voor iedereen die een ander wil ontmoeten en het fijn
vindt om contacten te onderhouden of nieuwe contacten te maken. Voor mensen die invulling
aan hun vrije tijd willen geven en behoefte hebben aan een goed gesprek, ervaringen delen en
samen leuke dingen doen. Neem voor meer informatie contact op met Ada Hartog,
adahartog@hotmail.com.
Follow Me en Follow Me Next
Op 26 en 27 november is het thema bij Follow Me ‘Hoe kijk je naar jezelf?’, en bij Follow
Me Next ‘Als God almachtig en liefdevol is’. Op 3 en 4 december denken we bij Follow Me
na over ‘getuigen van Jezus’ Bij Follow Me Next is het thema: ‘Kinderdoop of toch niet?’ Op
10 en 11 december is het thema bij Follow Me: ‘Zending – wereldwijde kerk’ en bij Follow
Me Next ‘bubbelbadreligie’. Alle jongeren zijn weer van harte welkom om naar Follow
Me/Follow Me Next te komen! Alle jongeren zijn weer van harte welkom om naar Follow
Me/Follow Me Next te komen! Op maandagavond is de 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
Taizé vespers in december in de Oostpoort
Op 2 december en 24 december 2018 zal er een Taizé vesper in de Oostpoort gehouden
worden. De vieringen hebben een thema waarop de liederen en teksten zijn afgestemd. Op 2
december is het thema ‘Putten uit bronnen van vreugde’. Deze viering begint om 19.00 uur.
Op 24 december staat de viering in teken van Kerstnacht. Deze vesper begint om 22.00 uur.
De vespers hebben een meditatief karakter in de stijl van Taizé. We zingen o.a. liederen uit
Taizé, horen teksten uit de Bijbel, er wordt gebeden en we worden stil voor God. De
bijeenkomsten zijn in de kerkzaal en duren ongeveer 45 minuten. Na afloop is er koffie en
thee. U bent van harte welkom!

Gouda bij Kaarslicht.
We kunnen nog mensen gebruiken die mee willen helpen in de bus op 14 december.
Een kopje koffie zetten, een praatje maken of mensen uitnodigen om een kerstwens op te
schrijven. Deze hangen we aan een Kerstwensboom. Twee jaar geleden hebben we dat ook
gedaan en dat viel erg goed bij het publiek. Aan het eind van de middag komen een aantal
jongeren onder leiding van Ron van Wetten ons versterken. Voor avond hebben we nog
medewerkers nodig die de Kerstfolders uit gaan delen. We hebben ongeveer 15 mensen
nodig. We beginnen de avond om 19.00 met gebed. Jullie kunnen je opgeven bij Greet
Bosland. E-mail: greetwagenaar@hotmail.com of telefoon 0182-531710.
Berichten volgend kerkblad
Berichten voor het volgende kerkblad kunt u tot 7 december sturen naar
communicatie@oostpoort.net
Agenda
27 november – 14.30 uur: Koffie met een Glimlach
27 november – 19.30 uur: Follow Me (Next)
29 november – 14.30 uur: Ouderencontactgroep
02 december – 19.00 uur: Taizé vesper
04 december – 14.30 uur: Koffie met een Glimlach
04 december – 19.30 uur: Follow Me (Next)
06 december – 10.00 uur: Bijbelkring
06 december – 20.00 uur: Voorbereiding Heilig Avondmaal (Pauluskerk)
07 december – 10.00 uur: Bijbeluur in de Irishof
11 december – 14.30 uur: Koffie met een Glimlach: Kerststukjes maken
11 december – 19.30 uur: Follow Me (Next)
13 december – 14.30 uur: Ouderencontactgroep: kerstviering
18 december – 14.30 uur: Koffie met een Glimlach: Kerstviering met High Tea
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

