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         “EVEN BIJPRATEN…”  

 

Nieuwsbrief - De Veste                                             oktober 2022 
 

Beste gemeenteleden, 
 
De zomer zit er weer op. De vakanties zijn voorbij, alhoewel: de herfstvakantie is al weer begonnen. In de 
afgelopen maanden hebben we zonder coronabeperkingen de zondagsdiensten op een normale manier 
kunnen vieren. In de zomerperiode om en om met de Ontmoetingskerk en nu weer regulier iedere week 
in De Veste. En toch zijn er gemeenteleden die nog altijd heel voorzichtig omgaan met hun gezondheid, 
terecht hoor. Omdat onze diensten online worden uitgezonden, kijken gemeenteleden ook vaak thuis 
naar de dienst. De online viering wordt goed bekeken: 100 tot 180 mensen volgen wekelijks de dienst of 
kijken op een later moment! Toch moet ik u ook zeggen dat we daardoor ook echt mensen missen. En dat 
vinden we jammer, want we willen elkaar als gemeenschap, als broeders en zusters, ook graag 
ontmoeten. Ik hoop en bid daarom ook om nieuwe moed die wellicht voor u nodig is om de weg naar De 
Veste te vinden. Weet u in ieder geval meer dan welkom! En als wij daarin op enigerlei wijze kunnen 
helpen als kerkgemeenschap hoop ik dat u dat wilt aangeven. En als we dan elkaar ontmoeten in De Veste 
en na de dienst koffie drinken dan is mij aangegeven dat sommige gemeenteleden zich verloren voelen en 
soms zelfs teleurgesteld naar huis gaan. Daarom mijn oproep: Spreek elkaar aan in De Veste, groet elkaar, 
zoek contact! Zo kunnen we samen kerk zijn en daar hoort iedereen bij!   
 
Donkey-mobile: de nieuwe kerk app voor de Vestegangers!  
 
In juli schreef ik u al: De Veste krijgt haar ‘eigen’ kerk app, gebaseerd op Donkey Mobile. Het is een app 
voor op uw telefoon of tablet, die zal worden gebruikt voor communicatie binnen onze kerkelijke 
gemeente. 
Deze app kan de onderlinge saamhorigheid bevorderen, contacten intensiveren en onze 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. 
In de komende maanden zal een werkgroep – bestaande uit Rianne Sturm, Sandra de Vreede, Piet 
Stoevelaar en Mark Mudde (die tevens de ‘hoofdbeheerder’ van de app zal worden) – de implementatie 
gaan verzorgen en begeleiden. Zij worden daarbij ondersteund door de organisatie die de app heeft 
ontwikkeld en die ook het technisch beheer voor haar rekening zal nemen. 
Begin 2023 verwachten wij dat onze De Veste app live kan gaan. U hoort daar meer van! 

 
Uitwerkingsvoorstel beleidsplan voor het jaar 2022-2023 
 
Op 8 september heeft de kerkenraad drie beleidsvoornemens uitgekozen die we in het eerste jaar gaan 
uitwerken. In de kerk gaat het - in het kort - om boven, binnen en buiten. Dit sluit aan bij de al oudere 
indeling van de dienst aan God, de dienst aan elkaar en de dienst aan de wereld.  Vanuit deze drieslag zijn 
we als gemeente in het jaar 2021-2022 onderweg geweest. Dat was een gezamenlijke trektocht ( bottom-
up) waarin gemeenteleden o.l.v. Bert Bakker als externe deskundige vanuit de kracht van De Veste onder 
woorden brachten hoe we die kracht in verschillende richtingen kunnen uitbouwen.   
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Een commissie heeft die resultaten bij elkaar gebracht en dat heeft geresulteerd in het beleidsplan dat u 
via deze link in PDF formaat kunt lezen. Hieronder ziet u in één oogopslag uit welke voornemens het 
beleidsplan is opgesteld. Wij, als gemeente willen dit jaar aan de slag met punt 1, 4 en 17.  
 
Punt 1 betreft vooral de jongeren. We willen graag de jongeren meer betrekken bij de kerk. Op zondag 2 
oktober werd de Ontdekkerk goed bezocht en op 3 oktober werd succesvol de tienerbeurs gehouden. En 
zo kijken we verder het jaar in. 
Punt 4 betreft het (opnieuw) invoeren van bezinningsvergaderingen. In een reguliere 
kerkenraadsvergadering is daarvoor geen ruimte en toch is het belangrijk om ons te bezinnen over 
theologische vraagstukken. Op donderdag 19 januari 2023 zullen we ons bezighouden met herdenkingen 
rondom Allerzielen/ Eeuwigheidszondag. Hieraan nemen alle kerkenraadsleden, pastoraal en diaconaal 
medewerkers deel. Ds. David van Veen zal dit thema voorbereiden. Zo zullen meer thema’s worden 
behandeld. Wij roepen u op om ook bij andere vergaderingen van De Veste ruimte in te plannen om eens 
inhoudelijk met elkaar van gedachten te wisselen. 
Punt 17 betreft pastoraat. De Groothuisbezoeken komen terug! Ook is het pastoraat bezig om weer 
gespreksgroepen op te zetten rondom het geloof. U kent wellicht zoiets nog uit het verleden. Toen heette 
dat ‘ Geloven Beleven’.  Dit zijn vaste gesprekskringen die in een aantal bijeenkomsten een bepaald 
thema behandelen. U hoort binnenkort hierover meer!  

Bijlage: Het beleidsplan in   n oogopslag  

 
 
Meeleven met…. 
 
Vanuit de gemeente komen meer en meer verzoeken om kenbaar te maken dat gemeenteleden in een 
bijzondere situatie verkeren. We willen kunnen mééleven! De kerkenraad wil daar graag gevolg aan 
geven. Daarom onderzoeken we welke ruimte de AVG (privacywetgeving) ons biedt. Wij houden u op de 
hoogte. 
 
 

 
 

https://www.devestegouda.nl/assets/files/2022-25-beleidsplan-wijkgemeente-de-veste-2022-2026-def.pdf
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Vooraankondiging – 40 jaar Jubileumboekje De Veste! 
Intekenen? Ja, natuurlijk! 

 
Het jubileumboekje ligt bij de drukkerij! De eerste drukproeven smaken naar meer. In januari 2023 zal het 
jubileumboekje over 40 jaar De Veste worden gepresenteerd en komt het beschikbaar. Het boekje vertelt 
het verhaal van De Veste over een periode van 40 jaar. Hoe zijn we begonnen?  Waarin was én is De Veste 
vernieuwend? Vele gemeenteleden hebben daaraan bijgedragen en ieder op hun eigen wijze daarover 
verteld en geschreven. Het boekje is voorzien van vele (oude) foto’s waarop gemeenteleden te herkennen 
zijn waarvan u zegt: Oh, weet je nog?  
 
Een eerste oplage betreft 200 stuks. De kosten zijn +/- € 5,- per boekje. Bent u geïnteresseerd in dit 
jubileumboekje? Dan kunt u een voorinschrijving doen! U kunt dit laten weten door een mail te sturen 
aan Bart ten Hooven (preses@devestegouda.nl). U wordt dan geregistreerd als belanghebbende en zo 
weten we of de oplage voldoende zal zijn om iedereen te kunnen voorzien. We hopen op veel 
belangstelling! 

 
Nieuws vanuit de kerkenraad 
 
Een aantal onderwerpen die in deze nieuwsbrief zijn genoemd, zijn in de kerkenraad van 8 september en 
13 oktober behandeld. Daarnaast zijn een paar andere items besproken die betrekking hebben op het wel 
en wee in De Veste. 

 
-  Mededelingen vanuit de gemeente of ambtsdragers worden voor de dienst nog gauw even gemeld 

aan de ouderling van dienst met het verzoek om dat mee te nemen in de afkondiging.  Dat is heel 
onpraktisch, en zorgt ook vaak voor onrust in de consistorie. Graag willen we dat dit een plek van rust 
blijft ter voorbereiding op de dienst. De afspraak is gemaakt dat mededelingen voor afkondiging 
uiterlijk op de zaterdag vóór de zondagsdienst aan de ouderling van dienst kan worden doorgegeven.  

- Carien Blacquière wordt als diaconaal medewerker opgevolgd door Adri Slob. Zij zal op 11 december 
worden bevestigd.  

- Gezien de ontwikkelingen in de energiemarkt buigt het CvK (College van Kerkrentmeesters Gouda 
breed) zich momenteel over nieuw beleid tot verduurzaming en energiebeheersing van onze 
kerkgebouwen. De boodschap is duidelijk: de PKN Gouda zal zwaar financieel getroffen worden als we 
ons beleid niet aanpassen, zowel op korte als op lange termijn. Voor de langere termijn wordt 
gekeken naar verduurzaming per kerkgebouw (zonnepanelen, isolatie, etc.)  In november zal het CvK 
u in een specifiek bulletin nader informeren. 

 
Tot slot 
 
In de komende maanden zullen we grote vraagstukken behandelen. Hierbij valt te denken aan de oproep 
aan kerken om vluchtelingen tijdelijk onderdak te verlenen in een van onze kerken. Hoe en wat kan de 
Veste gemeente hieraan bijdragen? Dan het energievraagstuk. Dat zal echt impact hebben op zowel het 
bijwonen van kerkdiensten als op de verhuur van de zalen. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat 
gemeenteleden het niet te koud krijgen in de kerkzaal? Wat betekent het voor huurders? Daarnaast 
willen we nadenken over de diaconale kant van de energiecrisis. Steeds meer mensen worden hierdoor 
geraakt. Hoe  kunnen we als kerk ook daarin ondersteunen? 
 
Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen! (Psalm 113:1) 
 
Blijf gezond en blijf omzien naar elkaar. Gods zegen toegewenst. Vrede en alle goeds!  
 
Bart ten Hooven (preses De Veste)  
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