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         “EVEN BIJPRATEN…”  

 

Nieuwsbrief - De Veste                                                       Juli 2022 
 

Beste gemeenteleden, 
 

In maart heeft u de eerste nieuwsbrief van dit jaar ontvangen en schreef ik u dat we de periode van het 
nemen van corona maatregelen hadden afgesloten en weer op een ‘normale manier’ kerk konden zijn. 
Gelukkig zijn alle activiteiten weer opgestart en kunnen we in de kerkdienst weer elkaar ontmoeten, de 
liederen voluit ten gehore brengen en, na de dienst, een kopje koffie of thee drinken. Bij de 
avondmaalsviering blijven we nog wat voorzichtig: we drinken wijn uit kleine bekertjes. Ook geven de 
ambtsdragers elkaar nog geen hand, maar buigen naar elkaar vóór en ná de eredienst. U heeft het vast 
weleens gezien. Ook bij de vredesgroet is het goed om dat nog even vast te houden. Ook de 
handoplegging door de predikant is nog niet ingevoerd. Voorlopig blijft dit zo, temeer omdat we helaas 
weer zien dat het aantal coronabesmettingen weer oploopt, dit keer met twee nieuwe Covid varianten en 
dat nog wel in de zomer! Wat gaat dit betekenen voor de herfst? We zullen het gaan zien.  
 
Tijdens de avondmaalsviering blijven we kleine bekertjes gebruiken. Wel zullen de plastic bekertjes 
worden vervangen door kleine glaasjes die in een ronde tray gezet kunnen worden. Druivensap zal in 
stalen cupjes worden aangeboden. Dank voor dit duurzame initiatief van onze diakenen! 
 
Verandering in de kerkenraad en diaconie  
 
Carien Blacquière heeft afscheid genomen als diaconaal medewerker (jeugd), na 4 jaar deze functie te 
hebben mogen vervullen (2018-2022). We danken Carien voor haar brede inzet en toewijding! De 
diakenen komen met een nieuwe kandidaat voor deze vacature, die ook  kan worden ingevuld door een 
diaken. U hoort hier meer van. 
 
In maart jl. heeft Marjan Woudstra de functie van scriba overgenomen van Els Reinierse. Om de werklast 
voor de scriba te verminderen en zorg te dragen voor continuïteit, tijdens vakantie of ziekte, heeft de 
kerkenraad het voornemen om Zwanet Wagenaar als 2de scriba aan te stellen. Zij zal op 9 oktober a.s. 
worden bevestigd in de functie van pastoraal medewerker met een bijzondere taak. Dit houdt in dat 
Zwanet geen andere taak heeft dan die van scriba. Marjan en Zwanet hebben de werkzaamheden 
verdeeld. U kunt hetzelfde e-mailadres blijven gebruiken (scriba@devestegouda.nl), beide scriba’s 
ontvangen deze e-mails. We wensen Zwanet veel plezier in de uitoefening van haar taak! 
 
Een nieuwe APP voor de Veste-gangers! 
 
Vier PKN-Gouda kerken zijn ons al voor gegaan, in het gebruik van de Kerk-app “Donkey Mobile”, voor 
communicatie binnen de kerkelijke gemeente. Deze app kan de onderlinge saamhorigheid bevorderen, 
contacten intensiveren en de gemeenschap sterker maken. De app biedt de gemeenteleden inzicht in wat 
er te doen is en waaraan ze kunnen meedoen. Gemeenteleden kunnen eigen groepen samenstellen, de 
agenda’s en roosters van verschillende groepen bekijken en nog veel meer. Het zal u uitgebreid worden 
verteld. De app heeft géén functie van Whatsapp o.i.d.! Het is een besloten app, uitsluitend toegankelijk 
voor gemeenteleden van De Veste. In september komt de werkgroep bestaande uit Piet Stoevelaar, 
Rianne Sturm en Sandra de Vreede met meer informatie. 
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Het kampeerweekend met De Veste was weer zeer geslaagd! 
 

 
 
 
Op 10, 11 en 12 juni hebben we met veel Vestegangers gekampeerd op RCN-camping Het Grote Bos in 
Doorn. De kampeercommissie, bestaande uit Arnold Crans, Judith Wevers, Willem-Jan de Rooij en Eelko 
de Groot heeft een prachtig activiteitenprogramma samengesteld waar jong en oud aan mee konden 
doen! Traditie getrouw werd een camping-cantorij gevormd onder leiding van Tonio van Pijpen en 
mochten we twee liederen in de zondagsdienst ten gehore brengen. Op zaterdagmiddag was een 
tweewieler puzzeltocht georganiseerd waaraan bijna iedereen deelnam en natuurlijk was de BBQ avond 
een groot feest. Het weekend werd afgesloten met een Agapè-maaltijd. Kortom: het was een zeer 
geslaagd kampeerweekend! De kerkenraad dankt de organisatoren én David van Midden die al jarenlang 
op een zeer creatieve wijze elke kampeerplek voorzag van een prachtig naambordje met de namen van 
de deelnemers. Dank! 
 
Jaarthema 2022 – 2023 “Zing een nieuw lied!” 
 

    (bijdrage van Ds. David van Veen) 
 
Uit verschillende suggesties van gemeenteleden koos de wijkraad het jaarthema “ Zing een nieuw 
lied”. Juist het zingen brengt mensen samen en biedt een mogelijkheid om uitdrukking te geven aan 
geloven en om tot geloven te komen. We denken dat hier ook behoefte aan is, zeker ook omdat er in 
de corona-tijd niet of nauwelijks gezongen kon worden. Bovendien raakt muziek, een gedicht of een 
lied ons vaak op zoveel andere manieren dan alleen met ons denken. En wat is het mooi om dat van 
elkaar te horen. Wat raakt jou? Waar put jij troost uit? Welk lied trekt met jou mee door het leven? 
Welke muziek tilt je boven jezelf uit? De kerk heeft een lange en muzikale traditie. Liederen zijn vaak 
de oudste passages die in de bijbel terecht zijn gekomen. We hebben psalmen, klaagliederen en 
lofliederen. We horen van koning David op de harp en in psalm 150 van de hoorn, harp en lier, van 
tamboerijn, snaren en fluit. Zo klonk het lied in de kerk de eeuwen door. We hopen er dit jaar van te 
gaan proeven. Maar het is psalm 98, waaraan ons jaarthema is ontleend, dat ons ook oproept om 
nieuwe liederen te zingen. En ook die zijn er genoeg. We denken o.a. aan avonden waarin we 
bekende en minder bekende liederen uit het liedboek horen, zingen en oefenen. Maar ook nieuw 
geschreven liederen komen in het licht te staan. 
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Startzondag 
Op de startzondag, zondag 25 september, beginnen we officieel met dit jaarthema. Er gaat ook dan 
natuurlijk gezongen worden! Psalm 98 is het uitgangspunt in deze viering. Ook in de 
groothuisbezoeken, komend najaar, zal dit thema centraal staan en delen we in kleiner verband met 
elkaar wat ons raakt aan muziek en liederen. 
 
Goudader-lezingen 
Tevens is Goudader druk bezig om een mooi programma samen te stellen waarin het gaat om 
muziek, liederen, maar ook om poëzie. Om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten: volgend 
jaar zal de Matthëuspassion groots worden uitgevoerd in de St Jan op Goede Vrijdag in de middag. 
Als introductie daarop zal stadsorganist Gerben Budding een lezing verzorgen in De Veste die u 
meeneemt in de diepere achtergronden van dit bekende muziekstuk.  
Iets heel anders is de lezing die op donderdag 10 november staat gepland.  Dan komt de bekende 
Nederlandse schrijver en dichter Willem Jan Otten naar Gouda. Hij heeft een veelzijdig oeuvre van 
poëzie, verhalend proza, toneel, kritieken, artikelen, beschouwingen en essays. Hij is eredoctor van 
de Universiteit van Utrecht en ontving in 2014 de P.C. Hooftprijs. Hij heeft op latere leeftijd bewust 
gekozen voor het ( katholieke) geloof. Ook dat zien we in zijn werk op verrassende wijze terug. Zo 
heet zijn laatste boek ‘Zondagmorgen’ en is dat “het verslag geworden van een persoonlijke, 
poëtische ‘tocht naar binnen’, dwars door alle 52 zondagen van het jaar.” 
 
Oproep 
Dit stuk is tevens bedoeld als oproep om als gemeente vooral ook zelf met het thema aan de slag te 
gaan. Niets moet, alles mag, maar een jaarthema kan een mooie kapstok zijn om iets aan op te 
hangen. Bekijk daarom eens in de groep waarin u actief bent waartoe dit jaarthema jullie kan 
inspireren of kom misschien wel met een nieuw initiatief. Want met dit jaarthema, dat jong en oud 
aanspreekt, kun je alle kanten op. 
 
Jongeren & Muziek 
Wat de jongeren betreft: denk vast na of je het leuk zou vinden om muziek te maken in de kerk. Dat 
hoeft niet gelijk in een dienst, maar eerst willen we eens per maand samen muziek gaan maken. Dat 
gebeurt onder begeleiding van een van De Veste-pianisten, Thomas Loef. Het gaat allereerst om de 
gezelligheid en het plezier en na verloop van tijd is het natuurlijk ook leuk om eens in een dienst te 
spelen voor wie dat wil. Na de zomer komt er meer informatie over hoe, waar en wat. 
 

Drie ramen in de kerkzaal voorzien van glaskunstwerken! 
 
Op zondag 3 juli zijn drie glaskunstwerken in de zijramen geplaatst. Deze ramen zijn ontworpen door 
Margreet Scholten-van Berkel, die als kunstenaar gespecialiseerd is in kerkelijke kunst en lid is van 
onze gemeente. De Klankbordgroep is met Margreet in gesprek gegaan. We zagen haar ontwerpen 
voor stola’s en antependia en in een verdere verkenning ontstond het idee om ramen te ontwerpen 
bij een lied uit het Liedboek: Zij zit als een vogel, broedend op het water. Dit prachtige lied uit Iona is 
rijk aan beelden en het bijzondere is dat in dit lied naar meerdere verhalen uit de Bijbel wordt 
verwezen.  
Het Hebreeuwse woord voor Geest is ruach en dat is vrouwelijk. Dat horen we terug in dit lied en wij 
zien het verbeeld in het blauwe raam aan de linker kant: “Zij zit als een vogel broedend op het water,  
wachtend op het woord, totdat zij baren mag’. 
Het rechter raam, met de groen blauwe kleuren sluit aan bij het tweede couplet, waarin opnieuw de 
vogel centraal staat: “Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen…”. De dichter van dit lied dacht 
ook aan de vogel uit het verhaal van Noach, die een plaats zoekt om neer te strijken. En dan in het 
midden, het rood-oranje raam, geïnspireerd door het Pinksterverhaal: we zien de vogel die neerdaalt 
als de Geest, te midden van dansend vuur. 
Namens de klankbordgroep: Lia Blok, Cocky Fortuin-van der Spek, Jacqueline Loef, Arja Sluiter. 
Yvonne Stoevelaar en Marijke IJdo.  
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Tot slot 
 
In september komt de kerkenraad weer bij elkaar en op 25 september vieren we Startzondag. Ik wens u 
namens de wijkkerkenraad een goede zomervakantie toe! Blijf gezond en blijf omzien naar elkaar. Gods 
zegen toegewenst. Vrede en alle goeds!  
 
Bart ten Hooven (preses De Veste)  
 
 
Wij gedenken onze gemeenteleden die in de afgelopen periode december 2021 - juni 2022 ons zijn 
ontvallen: 
 

6 februari - Mw. Annie Hemmes 
2 maart  - Mw. Edith Winkler 
28 maart - Mw. Hendrika Geertruida Aleida Slooter-Zwiers 
29 maart - Dhr. Louwrens Dijkstra 
20 april  - Mw. Elizabeth Gerdina Zoeteman-Derks 
26 juni  - Dhr. Hans den Hollander 
 
 
   De Heer is mijn herder! 
   ‘k Heb al wat mij lust; 
   Hij zal mij geleiden 
   Naar grazige weiden. 
   Hij voert mij al zachtkens 
   Aan wateren der rust.  


