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         “EVEN BIJPRATEN…”  

 

Nieuwsbrief - De Veste                                                 maart 2023 
 

Beste gemeenteleden, 
 
De verkiezingen komen eraan maar niet alleen op 15 maart! 
 
Het duurt nog even, maar wij, als kerkenraad, willen u hierbij alvast informeren dat in september van dit 
jaar een aantal kerkenraadsleden hun ambtstermijn wenst te beëindigen. Dat geldt ook voor één van de 
pastorale medewerkers en de preses van de kerkenraad. Hierdoor ontstaan een aantal vacatures in de 
kerkenraad.  
 
De volgende vacatures, per september 2023, voor een ambt zijn: 
 
- Preses ouderling (voorzitter), momenteel Bart ten Hooven 
- Pastoraal ouderling categoriale groep Senioren, momenteel Arja Sluiter 
- Pastoraal ouderling categoriale groep Plussers, momenteel vacant 
- Jeugdouderling (Kinderen 0 – 12 jaar), momenteel Rianne Sturm 
- Diaken, afgevaardigde naar College van Diakenen, momenteel Hans Quakkelaar 
- Pastoraal medewerker voor senioren, momenteel vacant 

 
We stellen u, als gemeente, hierbij in de gelegenheid om namen in te dienen van gemeenteleden die u 
voor zou willen dragen voor een ambt binnen de kerkenraad. De functie van preses kan eventueel ook 
door een tweetal worden gedaan (voorzitter en vicevoorzitter). U kunt ook uzelf aanmelden! U kunt 
schriftelijk de namen doorgeven aan de scriba (scriba@devestegouda.nl).  
 
Op dit moment zijn we  bezig met het beschrijven van de inhoud van de diverse functies. Mocht u al 
eerder meer willen weten van een functie, schroom dan niet om de betreffende persoon die momenteel 
de functie vervult te benaderen! Zij geven u graag alle informatie.  
     
Jubileumjaar van De Veste (1982 – 2022) 
 
Het 40 jarig jubileum van De Veste is op 8 januari jl. afgesloten met een terugblik op alle activiteiten en 
het presenteren van het boek: ‘40 Jaar ‘De Veste’, het succesverhaal van een kerkelijke gemeente in 
Gouda’. Wout Beute heeft van alle activiteiten die gedurende het jaar zijn georganiseerd een prachtig 
YouTube filmpje gemaakt (18 min.). U kunt deze terugblik bekijken op YouTube, ‘De Veste 40 jaar, 
terugblik feestelijkheden van dit jubileumjaar’.  
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Als laatste activiteit is het boek ‘40 Jaar ‘De Veste’, het succesverhaal van een kerkelijke gemeente’ 
gepresenteerd en zijn de eerste exemplaren uitgereikt aan ds. Marnix van der Sijs en ds. David van Veen. 
Vele gemeenteleden hebben daarna een boekje aangeschaft. Er zijn nog boekjes beschikbaar. Wilt u er 
een? Laat het weten aan de preses, Bart ten Hooven (preses@devestegouda.nl).  
 
 
In uitvoering: Beleidsplan voor het jaar 2022-2023 
 
In de Nieuwsbrief van oktober 2022 heb ik u laten weten dat de kerkenraad drie beleidsvoornemens heeft  
uitgekozen die we in het eerste jaar gaan uitwerken. Inmiddels hebben we al twee activiteiten 
georganiseerd tw. Een Bezinningsavond voor kerkenraadsleden en medewerkers en de Groot Huis 
Bezoeken in januari en februari.  
 
De bezinningsvergadering van 19 januari betrof het onderwerp: Allerheiligen en Allerzielen, waarbij de 
vraag was: Hoe herdenken wij onze overleden dierbaren? In het kerkelijk jaar doen we dat op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. De Rooms-Katholieken doen dat op Allerzielen, op 2 november. De 
Ontmoetingskerk in Gouda besteedt ook aandacht hieraan en organiseert op 2 november het 
zogenoemde Lichtuur. Iedereen is dan vanaf 19.00 uur welkom om een dierbare te gedenken en een 
kaarsje aan te steken. Op welk moment zou De Veste idealiter de overleden personen willen gedenken?  
Moet dit laagdrempelig voor mensen buiten de kerk? Hoe passen we onze eigen overleden 
gemeenteleden in? Vragen waarop we nog geen concreet antwoord kunnen geven. De liturgiecommissie 
hebben we daarom gevraagd om daarover met een advies te komen. David van Veen zal ook bij de 
Ontmoetingskerk navraag doen hoe zij met deze vragen zijn omgegaan. Wij zullen de gemeente verder 
informeren nadat we een helder idee hebben die we aan u kunnen voorleggen.  
 
De Groot Huis Bezoeken zijn door meer dan 100 gemeenteleden bezocht. Het onderwerp was: ‘Zing een 
nieuw Lied’ het jaarthema van dit jaar. In huiskamers is veel gesproken over het lied die een bepaalde 
betekenis voor iemand heeft, liederen die we graag zingen of een lied dat met ons al heel lang meegaat. 
Natuurlijk werd er ook veel gezongen, ieder mocht zijn of haar lied inbrengen! De GHB-bijeenkomsten 
werden zeer gewaardeerd!  
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Bericht uit de Kerkenraad 
 
De kerkenraad is op 25 oktober, 17 november, 15 december (van het jaar 2022), 19 januari en 16 februari 
2023 bij elkaar geweest. We geven u een overzicht van een aantal onderwerpen die besproken zijn. 

 
- Op 25 oktober heeft de kerkenraad zich gebogen over de vraag van het College van Diakenen om voor 

een periode van maximaal drie weken vluchtelingen in de kerk op te vangen. In december kregen we 
groen licht van de AK en het CvK. We hebben een jong gezin, vader, moeder en twee dochters mogen 
verwelkomen en het moet gezegd worden: Wij zijn bijzonder blij voor het gezin en heel erg trots als 
kerkenraad dat de gemeente van De Veste, maar ook anderen het gezin heel erg warm hebben 
onthaald! We zijn zeer dankbaar dat vele vrijwilligers zich hebben ingezet om het gezin, gedurende 
die periode het naar hun zin te maken. Dit is Omzien naar Elkaar! Heel veel dank aan iedereen die een 
steentje hebben bijgedragen! 

- Al eerder heeft de kerkenraad groen licht gegeven voor het aanschaffen van de app Donkey mobile. 
Op 1 januari zijn we ermee gestart en we kunnen nu al melden dat zich meer dan 200 personen 
hebben geregistreerd! De kerkapp geeft u veel informatie over onderwerpen die spelen. U kunt zich 
op ieder moment aanmelden, dan mist u niets! U kunt zelfs uw eigen groep opzetten! 

- In november heeft de kerkenraad gesproken over verduurzaming en energiebesparing van de 
kerkgebouwen in Gouda. De Veste doet daaraan mee en u heeft het zeker wel gemerkt tijdens uw 
kerkbezoek: de temperatuur in de kerkzaal is niet hoger dan 16 graden. Velen zitten met de jas aan, 
wat erg verstandig is. Gelukkig is de lente in aantocht en wordt het minder koud. Even volhouden 
dus! 

- In december heeft de kerkenraad de rubriek ‘Meeleven met’ geïntroduceerd. We zijn gestart met 
deze rubriek in de Zondagsbrief en op dit moment wordt de rubriek ook zichtbaar in het Kerknieuws 
en op de kerkapp. Het doel van de rubriek is dat we gemeenteleden vermelden die  een bijzonder 
jubilea vieren of jarig zijn, maar ook wie een ongeluk heeft gehad en daardoor in het ziekenhuis of 
elders moet verkeren. Vroeger hadden we de rubriek Lief en Leed, weet u nog? Uiteraard worden 
alleen personen vermeld die daartoe toestemming hebben gegeven.  

- Op 19 januari heeft de bezinningsavond plaatsgevonden, gevolgd door een verkorte 
kerkenraadvergadering. Vnl. hebben we gesproken over de opvang vluchtelingen. We hebben de 
eerste indrukken met elkaar gedeeld over de periode van het verblijf van het gezin, de organisatie, de 
vrijwilligers en de grote aanloop van gemeenteleden en anderen. Slotsom: het was een pad vol zegen! 

- In februari heeft de kerkenraad decharge verleend aan onze penningmeester Harrie d’ Blécourt die na 
zes jaar het stokje overdraagt aan Carien Blacquière. Wij willen Harrie bijzonder bedanken voor zijn 
tijd en het deskundig beheer van de Wijkkas financiën! 
 

Veertigdagentijd en Pasen: een tijd van inkeer 
 
Door Petrus is de Veertigdagetijdkalender 2023 uitgebracht. Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos noemt dit een 
tijd van inkeer. Waar draait het om in het leven? Wat is het meest belangrijk? Wat beweegt ons 
vanbinnen? En hoe verhoudt zich dat tot de Bron van ons leven? Ze nodigt ons uit om daar stil bij te 
worden. De Veertigdagentijd is een tijd van inkeer en verstilling, een tijd van omkeer naar God. Het is een 
periode om ons te richten op de Levende heer, om Hem te zoeken.  
 
Pasen, de opstanding van Jezus Christus! Daarmee gaf Jezus de mens de sleutel van leven, van dood en 
van de opstanding uit de dood. Ik kan me zo voorstellen dat toen Jezus uit het graf opstond de bewakers 
overal een stem hoorde: Vrede, vrede op aarde; in de mensen een welbehagen!  
 
De kerkenraad wenst u een goede tijd van inkeer en een Vrolijk Pasen! God zij met U! Blijf gezond en blijf 
omzien naar elkaar. Vrede en alle goeds!  
 
Bart ten Hooven (preses De Veste)  


