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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 gelijk houden. 
 De Federatie staat open voor samenwerking met vrijzinnige 

geloofsgemeenschappen in de omgeving.
 De Federatie wil de oecumene in Gouda versterken.

Er is  samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties binnen Gouda, zoals 
Zorgcentrum de Hanepraij, Cultuurhuis Garenspinnerij en de Theaterbakkerheij. 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 dit bijzondere  jaar 2020  feestelijk begonnen met  een bijeenkomst na afloop
van de dienst op 5 januari. 
Op  19 januari was er een Oecumenische dienst in het kader van de gebedsweek voor
de eenheid van kerken.              
Op 16 februari was er een gezamenlijke dienst met de Evangelisch Lutherse 
gemeente.
In maart werd het land, en dus ook de kerk, getroffen door de pandemie veroorzaakt 
door het Covid-virus. Alle kerkdiensten werden gedurende de maanden maart, april 
en mei afgelast.
In plaats van de te bezoeken kerkdiensten werd een aantal malen een dienst 
opgenomen die via internet te volgen was. 
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Nadat de landelijke maatregelen een beetje versoepeld werden, waren we in de 
gelegenheid de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk in Gouda te huren en op 5 juli  
een kerkdienst te houden. In deze dienst besteedden we aandacht aan het jubileum 
van onze predikant. Voor de startzondag van 30 augustus werd deze kerk opnieuw 
door ons gebruikt, aangezien hier met in acht neming van de corona-maatregelen  
veel meer dan 30 mensen aanwezig konden zijn.  Vervolgens werd er weer min of 
meer normaal in de Lutherkapel gekerkt,  met dien verstande dat er een “corona-
protocol”gevolgd werd en er niet meer dan 30 mensen aanwezig mochten zijn.
Op 20 september was er in het kader van de Vredesweek een Oecumenische Dienst. 
In de dienst van 22 november werden de overledenen van dit jaar herdacht.
Op  6 december werd er landelijk wederom een lock-down afgekondigd, met als 
gevolg dat er met de kerstdagen door ons geen diensten werden gehouden. Helaas 
werd er ook geen “kerstfeest voor jong en oud” gehouden.
In de loop van het najaar werden er voorbereidingen getroffen voor, en tot aanschaf 
overgegaan van apparatuur om de kerkdiensten te kunnen “streamen”, iets waar we 
in 2021 gebruik van hopen te maken.

Andere activiteiten 

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  een 
aantal malen bij elkaar om over verschillende religieuze en levensbeschouwelijke 
thema’s te praten, maar de corona-maatregelen werkten hier uiteraard ook 
remmend. In de zomer is er, toen dat weer even kon, eenmalig een activiteit geweest
van de zinzoekersgroep. De krig fungeert voor sommigen als een eerste 
kennismaking met de Federatie. 
 
De 40plus groep heeft de contacten via internet voortgezet; één maal per zes weken 
werd on-line contact gehouden. 
De 25-45 groep is een aantal malen bij elkaar geweest.

Activiteiten/jaarprogramma
Op zondag 19 januari presenteerde Ruuud Broekhuizen de theatervoorstelling “De 
lege plek”. 
Op 6 maart was de schrijver Joris  van Casteren te gast om te vertellen en met ons te 
discussiëren over zijn boek “Moeders lichaam”.
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Vrijwel direct daarna werden de corona-maatregelen van kracht, en werd de rest van
de geplande lezingen afgeblazen.

  
Communicatiemiddelen
Ook in het zesde 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 Linda Bron. De predikant is nauw bij de 
bezoekcommissie betrokken.

Momenten van ontmoeting
De koffieochtenden of -middagen voor ouderen die elk jaar worden georganiseerd 
om  ontmoeting mogelijk te maken  en gesprekken aan te gaan met andere 
Federatieleden,zijn dit jaar vervallen. De corona-maatregelen maakten het 
onmogelijk om bij elkaar te komen. 

De groothuisbezoeken die voor dit jaar gepland waren zijn niet doorgegaan, 
eveneens vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het covid-virus.
Er is nog nagedacht over de mogelijkheid van “kleinhuisbezoeken” maar dat werd 
toch niet als zeer zinvol gezien.

De winterlunch, georganiseerd door de bestuursleden van het Diaconaal Fonds, is 
eveneens niet doorgegaan. Er wordt nog  gezocht naar een vervangende activiteit, 
zodra dit weer mogelijk is. 
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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. 
De 40plus groep heeft de contacten via internet voortgezet; één maal per zes weken 
werd on-line contact gehouden. 
De 25-45 groep is een aantal malen bij elkaar geweest.
De andere  kringen zijn tijdelijk gestopt en zullen zo snel mogelijk weer gestart 
worden. 

De werkgroep duurzaamheid vergaderde twee keer en bleef participeren in de 
activiteiten van de Werkgroep Duurzaamheid Gouda, in het bijzonder ter 
voorbereiding van ene project in het kader van Gouda 750 jaar. De werkgroep droeg 
bij aan de vastenkalender van de Federatie.

 De bekende Bijbelstudie (Hoor en Wederhoor) kon  slechts voor de helft doorgang 
vinden. De tweede cyclus werd afgezegd. 

Er gingen dus heel veel dingen niet door. Het Bestuur heeft, met hulp van een aantal 
federatieleden, gezorgd voor vervangende vormen van contact. Zo waren daar het 
door een Federatielid aan iedereen geschonken bosje tulpen, de 
veertigdagenkalender, de adventkalender, en een drietal fotokaarten met gedicht en 
wensen.  

Kerkdiensten
De kerkdiensten werden zolang en zodra dat weer mogelijk was,  zoals gebruikelijk 
gehouden in de St. Joostkapel aan de Lage Gouwe. In 2020 werden 15 diensten 
gehouden, waarvan één samen met de Evangelisch Lutherse Gemeente. Ds. Kim 
Magnée - de Berg ging  in 11 diensten voor en verleende haar medewerking aan twee
oecumenische diensten.
Vanwege wederom de corona-beperkingen was het niet mogelijk om in de 
kerkdiensten te zingen. Om toch de bekende en minder bekende liederen in de 
liturgie te laten horen waren steeds leden van het Federatiekoor bereid om te 
zingen. De dirigent van het koor, Erica de Wijs, zorgde er voor dat er steeds vier 
zangers waren, voorzien van bladmuziek van de te zingen liederen alsmede een 
liturgie.

De secretarissen van de drie groeperingen zijn er in geslaagd voor de overige 
diensten een invulling aan gastpredikanten te vinden. 
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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, heeft dit jaar niet de 
gebruikelijke medewerking kunnen verlenen aan de diensten, maar stelde voor elke 
dienst vier zangers ter beschikking.

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. 
De kindernevendiensten werden gestaakt toen de kerkdiensten gestaakt werden, en 
weer hervat tegelijk met de kerkdiensten. 
De “tienergroep” kwam eens in de twee weken bijeen om te eten en te praten.
De leiding van de Kindernevendienst heeft zowel met Pasen, als met Kerstmis, bij alle
kinderen thuis een attentie gebracht. 
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. 

Studieverlof van de predikant
De predikant had een studieverlof gepland in april, mei en juni  2020. Vanwege de 
corona- maatregelen die toen ingingen en de problemen die daardoor  in de 
Federatie zouden kunnen gaan spelen heeft zij het verlof uitgesteld. Een deel is 
daarna opgenomen in oktober 2020, het resterende deel zal de predikant opnemen 
in april en mei 2021. 
  
Diaconie
De Diaconale Commissie van de Federatie verzorgt de diaconale activiteiten.
De diaconale commissie bestaat uit:
Heleen de Voogd-Verheij          Voorzitter  
Agnes de Bruin secretaris
Ingrid Heering 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
Het Federatiebestuur kon het grootste deel van 2020 niet gezamenlijk vergaderen. In 
plaats daarvan, en zo lang dat mogelijk was, heeft het Dagelijks Bestuur vergaderd,na
overleg met de andere bestuursleden, waarna ook weer direct teruggekoppeld werd.
De samenstelling van het Federatiebestuur is ongewijzigd gebleven.  De  
samenstelling van het Federatiebestuur was per 31 december 2020 als volgt:

Voorzitter dhr. Leo Vogel
Secretaris mw. Nelleke van Dijk
Penningmeester dhr. Jan de Voogd
Toegevoegd secretaris mw. Yvonne van der Waal
Leden: mw. Elma de Bock

dhr. Hans Hoeve
Predikant/lid ds. Kim Magnée-de Berg

Aantal leden en vrienden van de Federatie
In 2020 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 drie  leden door overlijden. We moesten afscheid nemen van 
Dhr. N.P.  Kroese, Dhr. D.A. Jonker  en  Dhr. G.A.M. van Assen.
Hun betrokkenheid bij de Federatie gedenken we met dankbaarheid.
 
Onderstaand de ledentallen incl. donateurs

Per 31 december 2020: 
Doopsgezinden: 20
Remonstranten: 39
Vrijzinnige Protestanten: 37
Leden van de Federatie 24
Vrienden van de Federatie: 36 
Totaal:          156
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