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Zondag 13 september 2020
40e jaargang nr. 3
Startzondag
"God ons schild, zie naar ons om, sla
goedgunstig het oog op uw gezalfde." (Psalm
84:10)

Ochtenddienst:
Middag/avonddienst:
Ouderling van dienst:
Lector:
Collecte:

Pianist:
Tonio van Pijpen
Koster:
Piet Smit / Eelko de Groot
Audio en Video:
Arja Sluiter
Jaap Visser / Christiaan Karman
Kindernevendienst: 3e helft
Eveline de Rooij
1e Stichting Christelijke Hulpverlening/’t Swanenburghshofje
2e Pastoraat en eredienst
Melkbus: Stichting Bootvluchteling
Ds David van Veen

Mededelingen
 A.s. maandag 14 september is het voorbede van 19.15 uur tot 20.00 uur in
de kerkzaal van de Veste. Van harte welkom!
Verdere informatie : zie kerknieuws onder ‘Veste’.
 Op 27 september zullen wij afscheid nemen van een aantal ambtsdragers
maar ook een aantal ambtsdragers bevestigen.
De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat een aantal
gemeenteleden bereid zijn een ambt of taak op zich te nemen:
Voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester de heer Peter van der Put,
Struisgras 19 te Gouda.
Voor het ambt van Jeugdouderling de heer Arjen Heijstek, Dijkgraafslag 42
te Gouda
Indien geen bezwaren tegen deze benoemingen worden ingebracht zullen
deze gemeenteleden op 27 september in de dienst bevestigd worden.
In deze zelfde dienst nemen we afscheid van Diaken Peter Burghraaff,
ouderling- kerkrentmeester Gerold de Gooijer, Jeugdouderling Peter
Wielaard en pastoraal medewerker Jacqueline Koffijberg.
U ziet , vier keer afscheid, twee keer bevestigen, dat betekent dat we nog
een paar vacatures hebben. Als u hiervoor belangstelling heeft of een keer
informatief wilt praten, voel u niet geremd en neem met bijvoorbeeld de
voorzitter of met een van de mensen die afscheid nemen contact op.
 Op donderdag 22 oktober, 5 en 12 november a.s. lezen we weer gedichten
over geloof, hoop en liefde. We beginnen als vanouds om 10.00 uur en
stoppen rond 11.30 uur. Laat me t.z.t. telefonisch weten als je komt i.v.m.
de coronamaatregelen. Je bent van harte welkom in de Veste.
Leiding: Arie Bijl (Tel. 534593)
 Vrijdagavond 18 september start de CLUB van "de Veste" weer!

Het is voor kinderen uit groep 4 t/m 8 van de basisschool.
Je bent van harte welkom van 19.00 tot 20.00 uur in de Veste.
Een clubavond bestaat uit: kletsen, knutselen, spelletjes; kortom een
gezellige vrijdagavond in de Veste.
Noteren jullie alvast de data voor het komende seizoen: 18 september,
9 oktober, 30 oktober, 13 november, 11 december
We hebben er zin in! Dorien Uittenbogaard en Harriët in ‘t Veld
Bloemengroet vanuit de gemeente
Het liturgisch bloemstuk van vandaag gaat als hartelijke groet en
sterktewens naar de familie Siedsma-Sturm
Collectemededelingen
De eerste collecte is bestemd voor Stichting Christelijke Hulpverlening/
’t Swanenburghshofje
Het Swanenburghshofje biedt al meer dan 40 jaar huisvesting met begeleiding aan
mensen die een nieuwe start willen maken. Daarnaast helpen speciaal opgeleide
vrijwilligers mensen met schulden en mensen die op zoek zijn naar werk. Dit gebeurt
onder de naam SchuldHulpMaatje en JobHulpMaatje. Het Swanenburghshofje biedt
op deze manier jaarlijks aan ongeveer 120 hulpvragers een steun in de rug. Het
werk wordt uitgevoerd namens de kerken uit Gouda en omstreken; veel van de
medewerkers zijn lid van onze gemeente.
Info: www.swanenburghshofje
E info@swanenburghshofje
T 0182-525925 / 06-48233520

De tweede collecte is voor Pastoraat en eredienst.
Wij wensen elkaar een goede dienst toe!

Informatie De Veste en Bovenwijkse informatie
Liturgie Startzondag

Collectanten gezocht voor vluchtelingekinderen in Griekenland

Pianospel
Welkom en mededelingen (door de ouderling)
Dienst van voorbereiding
Aanvangslied: Breng ons samen door Tirza Karman
Stil gebed, bemoediging en groet (gemeente gaat zitten)
Lied: 276: 1 en 2
Dienst van het Woord
Gebed om heilige Geest
Aandacht voor het liturgisch bloemstuk
Lied: Our God door Tirza Karman
We kijken naar een filmpje
Lezing Johannes 1: 1 – 18 ( Goudse Vertaling)
Lied 323
Lezing Marcus 7: 31 – 37
Gesproken acclamatie na de lezing:
Lector: Eer zij de heerlijkheid Gods
Allen: Vader, Zoon en heilige Geest.
Lector:
Zoals het was in de beginne
Allen: zo zij het thans en voor immer,
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen
Overweging
Lied: Zoek de stilte
Voorbeden, met stil gebed en Onze Vader
Steeds na de woorden ” Daarom bidden wij” antwoordt de gemeente door
te zeggen: Adem van God, vernieuw ons bestaan.
Zending en Zegen
Slottekst
Slotlied: 939: 1 en 3
Gezongen zegen, die we al gemeente beantwoorden met een gezamenlijk
uitgesproken ‘amen’.

Ook wij zijn als Goudse diaconie geschokt door de brand in
vluchtelingenkamp Moria op Lesbos, in de nacht van 8 op 9 september. De
scriba van de landelijke PKN ds. René de Reuver zegt hierover: "Opnieuw
voltrekt zich een drama in kamp Moria. De situatie was al onverantwoord en
onhoudbaar. De Europese Unie en Nederland moeten hun
verantwoordelijkheid nemen."
Daarom willen we ons aansluiten bij de huis-aan-huis collecte van Kerk in
Actie: “Geef licht! Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland”.
Wil je in de week van 25 november t/m 5 december een paar uurtjes helpen
met collecteren? Meld je dan aan bij Nienke van Pijpen,
scriba.diaconie@pkngouda.nl
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden
bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze
zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en
Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen?
Samen staan we op omdat we geloven dat deze kinderen recht hebben op
een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen
hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van
herkomst in een beter leven voor kinderen.
Opschoondag 19 sept., ook rond de Veste
Met elkaar zijn we wijkgemeente de Veste, we zijn blij dat we er elkaar weer
mogen ontmoeten!
Rondom de Veste willen we het ook netjes houden.
Van 8:30 tot 12 uur op 19 september opschonen incl. het snoeiwerk rond de
Veste!
Koffie en cake wordt verzorgd!
Graag opgeven bij: krm-exploitatie@devestegouda.nl
Met elkaar zorgen voor een levendige en meelevende wijkgemeente!
Kerkrentmeesters van wijkgemeente de Veste

