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2018
Om als relatief kleine samenwerkingsgemeente te kunnen voortbestaan mogen we
niet stil blijven zitten. Dat doet de Federatie dan ook niet, zoals uit dit verslag zal
blijken.
De centrale vraag bij het reilen en zeilen van de Federatie blijft : “Waar staan wij als
Federatie over 10 Jaar”. Dit resulteerde in de onderstaande ambities:
 De Federatie wil vanuit haar Christelijke identiteit ook over tien jaar een plek
zijn waar mensen met elkaar over zingeving in gesprek gaan.
 Over 10 jaar is de Federatie nog steeds herkenbaar en een begrip in de stad
Gouda en omgeving.
 De Federatie wil haar ledental vermeerderen of minimaal gelijk houden.
 De Federatie staat open voor samenwerking met vrijzinnige
geloofsgemeenschappen in de omgeving.
Er is samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties binnen Gouda, zoals
Zorgcentrum de Hanepraij en Cultuurhuis Garenspinnerij. De georganiseerde
activiteiten worden actief onder de aandacht gebracht bij niet Federatieleden door
advertenties te plaatsen in lokale dagbladen en andere communicatie kanalen zoals
Facebook te gebruiken.
Terugblik
Hieronder vindt u een korte samenvatting van bijzondere diensten en
gemeenteactiviteiten.
Bijzondere diensten:
We zijn het jaar 2018 feestelijk begonnen met een doopdienst en een Nieuwjaarsbijeenkomst na afloop van de dienst op 7 januari. In de dienst werd Evert, zoon
van Linda en Henry Bron, gedoopt.
Op 21 januari was het thema van de Oecumenische dienst “ Van Keten naar
Ketting”.
Op 28 januari werd de Doopsgezinde Ringdag, die dit jaar in Gouda werd gehouden,
feestelijk begonnen met een kerkdienst
Op 4 februari was er een gezamenlijke dienst met de Evangelisch Lutherse gemeente.
1 april, eerste Paasdag, werd de paasdienst gehouden.
Op 13 mei werd de dienst geleid door de Remonstrantse stagiair Elly van Kuijk.
20 mei was de Pinksterdienst. Eveneens was deze dienst onze “Vriendendienst”.
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Op 24 juni werd in de dienst het Avondmaal gehouden.
16 september was er een Oecumenische Dienst. Het thema van deze dienst was
“Generaties voor Vrede”.
In de dienst van 11 november werd Julian, zoon van Marlies en Jesse Hanse,
gedoopt
In de dienst van 25 november werden de overledenen van dit jaar herdacht.
Op 9 december werd het Avondmaal gevierd.
De kerstviering voor Jong en Oud, gehouden op zondag 23 december, werd door
inspanning van de leiding van de kindernevendienst op een leuke manier ingevuld.
Na de kerkdienst vond in de Lutherzaal het gezellige samenzijn plaats met wat
lekkers en een drankje
In de Kerstavonddienst van 24 december werd gezongen door het Federatiekoor, dat
voor deze gelegenheid uitgebreid was met een aantal leden van de Laurens Cantorij.
Door het jaar heen werden diverse diensten muzikaal opgeluisterd door het
Federatiekoor, en ook een aantal malen door professionele zangers.
Federatie op locatie:
Na de kerstvakantie begon de Federatie op locatie op 17 januari enthousiast met
“Stembevrijding”, onder leiding van dhr. Mutsaers.
Op 14 februari werd in samenwerking met Zorgcentrum “De Hanepraij” door mw. E.
van Wijngaarden een lezing verzorgd over “Voltooid Leven”.
Dr. L. ten Kate hield op 14 maart een verhandeling over vrijzinnige visies op de liefde.
De voor 11 mei geplande voorstelling “Lastige Ouders” kon niet doorgaan wegens
privé-omstandigheden van één van de acteurs.
Na de zomer ging er een nieuwe serie onder de noemer “Federatie op locatie” van
start. Albert Goedkoop, Liny Bosland en Marleen van Dijk hebben een ambitieus en
gevarieerd programma voor het volgende seizoen samengesteld rond het thema :
“Een plek om te wonen”
Als eerste werd op 21 september een excursie gemaakt naar het Anatomisch
Museum Leiden.
De activiteit daarna was op 7 oktober : My name is ….”, een theater- en
muziekvoorstelling met nabespreking, deze onder leiding van Kim Magnée. Op
13 november kon een bezoek worden gebracht aan de toneelvoorstelling
“Thuislozen”.
Andere activiteiten:
De werkgroep duurzaamheid leverde zowel aan de voorbereiding als inhoudelijk een
bijdrage aan de Duurzaamheidsdag op 10 Oktober. Bovendien werden twee avonden
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georganiseerd in het Inspiratiehuis: op 20 februari met Rabbijn Rooda over “”
ecokasjroet” en op 20 december met Jelle van Dijk over Camino.
Zinzoekers
Vanuit de gedachte dat het inspirerend is om niet alleen met mensen van binnen de
eigen kerk over geloof te praten maar dat ook in bredere kring te doen worden er in
de Federatie zogenaamde zinzoekers kringen gehouden . Deze kringen kwamen zes
keer bij elkaar om over verschillende religieuze en levensbeschouwelijke thema’s te
praten. De kring fungeert voor sommigen ook als een eerste kennismaking met de
Federatie. Dit jaar werd twee keer een nieuwe kring gestart en afgerond, geleid door
Mirjam van Esschoten en Ds. Kim Magnée-Berg.
Bijeenkomsten voor nieuwe(ere) Leden.
In Mei en Juni zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd voor nieuw(ere) leden
binnen de Federatie. Gecombineerd met mensen die al langer lid zijn van de
Federatie leverde dit onder leiding van Ds. Kim Magnée-de Berg geanimeerde
gesprekken op. Er was veel animo voor deze avonden en na afloop veel waardering.
Organisatorische noemenswaardigheden:
Communicatiemiddelen
Ook in het vierde seizoen van ons kerkblad VrijSpraak is het, door het enthousiaste
redactieteam, weer gelukt om mooie nummers te vullen met tekst en beeldmateriaal
gelieerd aan een thema. De stukken worden geschreven door zowel mensen van
binnen als van buiten de Federatie.
Voor de actuelere informatie wordt er maandelijks een nieuwsbrief verstuurd. De
website wordt al jaren onderhouden door Henk Krikke; hij voert regelmatig
verbeteringen door en plaatst actuele artikelen. De link die vorig jaar is toegevoegd
om je te kunnen aanmelden als lid van de Federatie wordt met enige regelmaat
gebruikt. Sinds 2016 is de Federatie ook op Facebook te vinden. De Facebookpagina
heeft ongeveer 150 volgers en dat zijn niet allemaal Federatieleden; een prima
communicatiemiddel om ook mensen buiten de Federatie te bereiken.
Bezoekwerk en pastoraat
Het bezoekwerk wordt Federatie-breed georganiseerd. We hebben een flinke groep
mensen bereid gevonden die het bezoekwerk uitvoeren. Zij overleggen 2 x per jaar
met elkaar. De coördinatie is in handen van Jantien Oostijen. De predikant is nauw bij
de bezoekcommissie betrokken.
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Momenten van ontmoeting
Een paar keer per jaar organiseren we koffieochtenden of -middagen voor ouderen
om elkaar te ontmoeten en gesprekken aan te gaan met andere Federatieleden,
onder het genot van een kopje koffie bij iemand in de huiskamer. Ds. Kim Magnée-de
Berg houdt hierbij een korte inleiding. De organisatie wordt verzorgd door Ria Kroon
en Nelleke van Dijk.
Er zijn dit jaar weer groothuisbezoeken gehouden. Onder leiding van ds. Kim
Magnée-de Berg wordt gesproken over een thema. Het aantal deelnemers per keer
varieert van 10 tot 15.
In december was er opnieuw een gezellige winterlunch, georganiseerd door de
bestuursleden van het Diaconaal Fonds. Deze lunch was weer een groot succes. Na
een kort liturgisch moment was er alle ruimte om elkaar te ontmoeten tijdens een
heerlijke lunch. Voor veel oudere mensen die niet meer zo mobiel zijn, is dit een
moment om oude bekenden uit de kerk weer te zien en te spreken, maar er waren
ook nieuwe ontmoetingen tussen mensen die elkaar nog niet kenden.
Ook de vele kringen zijn plekken van ontmoeting, gesprek en inspiratie. Te denken
valt aan de kring 25-45, de 40-60 kring, zinzoekerskring, literatuurkring, leeskringen
en gecombineerde vrouwenkring. Daarnaast was er weer een serie van een zestal
avonden Bijbelstudie (Hoor en Wederhoor). Ds. Kim Magneé- de Berg maakte ook
dit jaar weer het materiaal en verzorgde de begeleiding van de avonden.
Kerkdiensten
De kerkdiensten werden zoals gebruikelijk gehouden in de St. Joostkapel aan de Lage
Gouwe. In 2018 werden 29 diensten gehouden, waarvan een samen met de
Evangelisch Lutherse Gemeente. Ds. Kim Magnée-de Berg ging in 22 diensten voor
en verleende haar medewerking aan twee oecumenische diensten.
De secretarissen van de drie groeperingen zijn er in geslaagd voor de overige
diensten een invulling aan gastpredikanten te vinden.
De kosters, gecoördineerd door Albert Goedkoop, en de borddienst, geregeld door
Mariënne Feijtel, zorgden voor een soepel verloop van de diensten.
Het Federatiekoor, onder leiding van mw. Erica de Wijs, verleende medewerking aan
een aantal diensten.
Kindernevendiensten/jeugdwerk
Voor de kindernevendienst wordt er met een groep mensen gewerkt die rouleren.
Door middel van een draaiboek blijft de structuur elke dienst hetzelfde.
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Wij mogen ons als gemeente gelukkig prijzen met relatief veel jonge gezinnen en
kinderen, ook komen er met enige regelmaat nieuwe gezinnen onze diensten
bezoeken.
Diaconie
De Diaconale Commissie van de Federatie verzorgt de diaconale activiteiten.
De diaconale commissie bestaat uit:
Mieke Hoeve-van Leeuwen
Voorzitter
Anne-Marie Oosterling
Secretaris
Heleen de Voogd-Verheij
Penningmeester
Ds. Kim Magnée-de Berg heeft een adviserende rol.
Interkerkelijke en bovenplaatselijke contacten
Binnen de Goudse Raad van Kerken onderhouden de verschillende
geloofsgemeenschappen uit Gouda contact met elkaar Marjan Rexwinkel
vertegenwoordigt de Federatie binnen dit orgaan.
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Federatiebestuur:
In de samenstelling van het Federatiebestuur heeft zich 1 wijziging voorgedaan. Mw.
Hanneke Hulst is verhuisd en is opgevolgd door Mw. Nelleke van Dijk. De
samenstelling van het Federatiebestuur was per 31 december 2018 als volgt:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Toegevoegd secretaris
Leden:
Predikant/lid

:dhr. Leo Vogel
:mw. Nelleke van Dijk
:dhr. Jan de Voogd
:dhr. Erik Lubbers
mw Elma de Bock
dhr. Hans Hoeve
ds. Kim Magnée-de Berg

Aantal leden en vrienden van de Federatie
In 2017 heeft een aantal leden / vrienden om diverse redenen hun lidmaatschap
opgezegd. We mochten echter ook nieuwe leden/ vrienden van de Federatie welkom
heten. We zien en spreken regelmatig nieuwe gezichten, dus we hopen dat deze
aanwas zich voortzet.
Helaas verloren we ook een viertal leden door overlijden. We moesten afscheid
nemen van Mw. M.R.J. Broekens – Ooms, Mw. W Kapteijn, mw. W.M.G.
Hoogendoorn en dhr. E.H. Jacobszoon.
Hun betrokkenheid bij de Federatie gedenken we met dankbaarheid.
Onderstaand de ledentallen incl. donateurs
Per 31 december 2018:
Doopsgezinden:
Remonstranten:
Vrijzinnige Protestanten:
Leden van de Federatie
Vrienden van de Federatie:
Totaal:

22
40
33
23
26
144
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