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Federatie Gouda
De vereniging: Federatie van samenwerkende kerkgenootschappen en godsdienstige verenigingen in Gouda en
omgeving, hierna alleen te noemen Federatie Gouda, is een
geloofsgemeenschap die opgericht is in april 1974 door
de Doopsgezinde Gemeente Gouda, de Remonstrants
Gereformeerde Gemeente Gouda en de Vereniging van
Vrijzinnig Hervormden in Gouda.
Federatie Gouda werd op 18 april 2013 statutair gewijzigd, in
die zin dat nu alle leden van de hiervoor genoemde geloofsgenootschappen individueel lid zijn van Federatie Gouda
en dat daarnaast ook belangstellenden die geen lid zijn van
voornoemde drie oprichters individueel lid kunnen worden
als zij de doelstelling/uitgangspunten van Federatie Gouda
onderschrijven.
Naast lid van Federatie Gouda kunnen belangstellenden
ook vriend van Federatie Gouda worden, waarbij te denken
valt aan diegenen met een meer traditionele kerkelijke achtergrond, aan zinzoekers –al dan niet religieus-, aan hen die
willen discussiëren over maatschappelijke aangelegenheden en aan hen die affiniteit hebben met kunst en cultuur
in brede zin.

Doelstelling
Federatie Gouda stelt zich ten doel haar leden, vrienden en
belangstellenden de gelegenheid te bieden hun geloof en
spiritualiteit te delen, te verdiepen en in daden om te zetten.
Hieraan ligt ten grondslag een ondogmatische en verdraagzame levenswijze, geïnspireerd vanuit de Bijbel.

De drie C’s

Ambities voor de komende (10) jaren

Federatie Gouda wil dat concreet maken door
naar buiten te treden als geloofsgemeenschap, bewustwording te creëren en thema’s
zoals duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid op de agenda te zetten

De wereld is dynamisch en verandert snel.
Federatie Gouda wil vanuit haar christelijke
identiteit ook over 10 jaar nog een plek zijn
waar mensen met elkaar over zingeving in
gesprek gaan.

Federatie Gouda wil kinderen en jonge leden
actief bij Federatie Gouda betrekken zowel in
de reguliere diensten als in alternatieve vieringen, op de website en bij speciale activiteiten.

Over 10 jaar is Federatie Gouda nog steeds
herkenbaar en een begrip in de stad Gouda.
Federatie Gouda wil haar ledental minimaal
gelijk houden of vermeerderen.

Federatie Gouda wil kritisch naar zichzelf kijken
door de eigen organisatie zorgvuldig en met
regelmaat te evalueren.

Federatie Gouda staat open voor samenwerking met vrijzinnige geloofsgemeenschappen in de omgeving.

Federatie Gouda haalt haar inspiratie uit de
christelijke traditie en de Bijbel en put daarnaast ook uit andere tradities en uitingen van
cultuur zoals liederen, literatuur, poëzie en
kunst.

Toelichting

Federatie Gouda heeft compassie als kernwaarde. Dit uit zich in omzien naar elkaar en
betrokken te zijn op elkaar. Het is leidend voor
ons werk binnen het pastoraat en diaconaat.
Federatie Gouda vat dit samen in drie c’s, de

C’s van Christendom, Compassie en
van Cultuur.

Wij zijn een actieve geloofsgemeenschap in
Gouda. De kern van onze geloofsgemeenschap wordt weerspiegeld in onze tweewekelijkse kerkdienst. Daar doen we met elkaar
steeds weer inspiratie op en staan we stil bij
de bron van wat ons samenbindt: de Bijbel
en de christelijke traditie, aangevuld met
inspiratie die wij aangereikt krijgen vanuit de
wereld om ons heen.
Onze liturgie is herkenbaar, brengt rust met
zich en past binnen de context van het kerkgebouw. We willen wel steeds open staan
voor vernieuwende elementen die binnen
een bepaalde dienst, of voor een specifieke
gelegenheid, soms voor verrassende toevoegingen kunnen zorgen.
Wij streven ernaar om een actieve gemeenschap te zijn die zichtbaar is in de stad. Dit
doen we (ook) door samenwerking met andere initiatieven die raken aan onze vragen
en inspiratiebronnen.

Financiën
Wij zoeken daarin samenwerking met maatschappelijke en culturele instellingen zoals Museum Gouda, zorgcentra en de bibliotheek.
Wij bieden een scala aan activiteiten aan. Deze
activiteiten zijn aantrekkelijk voor onze leden
maar ook voor niet-traditionele kerkgangers en
zinzoekers. Op deze manier kunnen we met elkaar in gesprek raken over levensbeschouwelijke
en maatschappelijke thema’s.
Wij zetten ons zo actief mogelijk actief in om de
doelstellingen en ambities van Federatie Gouda
te verwezenlijken.
Naast de kerkdiensten zijn ook de kringen en het
aanbod vanuit het jaarprogramma van groot
belang. Wij zorgen daarmee voor verdergaande
ontmoeting en verbinding tussen gemeenteleden en voor de verbreding van onze horizon.
Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn voor
ouders met (jonge) kinderen. In de wekelijkse
kerkdienst is ruimte voor de kinderen en elk jaar
wordt er een aantal activiteiten voor hen georganiseerd.
Binnen de gemeente streven we steeds naar
‘aandacht voor elkaar’. Dit kan door ontmoeting
na de kerkdienst maar ook door huisbezoeken
van de predikant en gemeenteleden.
Wij nemen actief deel aan oecumenische
samenwerking, zoals in de Raad van Kerken en
in oecumenische vieringen. We sluiten aan bij
regionale initiatieven.
Wij zijn ook verbonden met en participeren in
onze landelijke achterbannen t.w. de Doopsgezinde Broederschap, de Remonstrantse Broederschap en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.

Om onze doelstellingen te kunnen (blijven)
uitvoeren is het belangrijk dat er ook voor de
lange termijn genoeg geldelijke middelen zijn. In
2014 heeft een financiële commissie uitgebreid
onderzoek gedaan naar de financiële situatie
van Federatie Gouda. In deze rapportage is een
goed beeld geschetst van de huidige situatie
en een prognose gemaakt voor de periode tot
2025. Hieruit bleek dat de ledenbijdragen dalen
en niet toereikend zijn voor een sluitende begroting.
De belangrijkste inkomstenbron van Federatie
Gouda is de bijdrage van de leden. De tekorten
worden aangevuld uit een Fonds van één van
de drie groeperingen.
Een belangrijke uitkomst uit het rapport van de
financiële commissie is de ‘solidariteitsgarantie’
die de drie groeperingen hebben afgegeven.
Dat betekent dat wanneer één van de groeperingen niet meer aan de financiële verplichtingen ten opzichte van Federatie Gouda kan
voldoen de andere groeperingen het tekort uit
hun reserves aanvullen.
Voor de toekomst betekent dit dat er een groter
beroep gedaan wordt op de reserves. Dit is niet
onbeperkt mogelijk. Daarom is het belangrijk
dat een ieder zich bewust is van het feit dat het
zijn en blijven van een levendige gemeente ook
financiële offers vraagt. Wij hebben de bijdragen
van onze leden en vrienden hard nodig. Er wordt
een beroep op hen gedaan om naar draagkracht bij te dragen waarbij het jaarlijks vastgestelde benodigde bedrag per lid als leidraad
geldt.

Tot slot
De leden van Federatie Gouda zijn ervan overtuigd dat, zowel nu als in de toekomst, Federatie Gouda bestaansrecht heeft vanwege haar
heel eigen manier van vorm geven aan het
geloof. Daarbij realiseren zij zich dat de vormen
en activiteiten die ze daarbij ontplooien aan
de ene kant sterk en voor langere tijd houdbaar zijn, maar dat ze in een wereld die zo snel
verandert ook kritisch moeten blijven kijken. Zij
willen zich blijven afvragen of dat wat ze doen
nog aansluit bij de vragen en verlangens van
mensen. Uiteindelijk bestaat Federatie Gouda
er alleen maar omwille van datgene wat haar
leden vanuit hun geloof en hun inspiratie aan
elkaar en aan anderen te geven hebben.

Bijlage
Predikant en leden van Federatie Gouda stellen gezamenlijk vast welke activiteiten in het
jaarprogramma worden opgenomen.

Activiteiten in 2017

Communicatie
VrijSpraak is het blad dat Federatie Gouda
verspreidt onder leden en belangstellenden.
Het blad wordt gemaakt door de eigen leden
en is elke keer gewijd aan een thema. VrijSpraak komt vijf keer per jaar uit, één VrijSpraak
is gewijd aan het jaarprogramma. Communicatie vindt verder plaats via de Website: www.
federatiegouda.nl, Facebook: FederatieGouda
en een maandelijkse digitale Nieuwsbrief.
Gesprekskringen
Er is een aantal doorlopende gesprekskringen,
die voor een belangrijk deel door de deelne-

mers zelf worden georganiseerd en voorbereid: de dertigerskring, de 40-60 kring, de
literatuurkring, de gecombineerde dameskring (samen met de Evangelisch Lutherse
Gemeente) en de kring Oosters (die theologische en filosofische boeken bespreekt).
Jaarlijks is er de Bijbelkring Hoor en Wederhoor: een zestal avonden gezamenlijke Bijbelstudie die door de predikant begeleid wordt.
Daarnaast is er een Zinzoekerskring gestart:
een kring die zes keer bij elkaar komt voor
mensen die bezig zijn met zinvragen.
Bijzondere activiteiten voor leden en vrienden
Voor de ouderen wordt er enkele keren per
jaar een thee-middag georganiseerd bij
een van de leden thuis. Regelmatig wordt
een serie groothuisbezoeken georganiseerd,
waarvoor de leden en vrienden bij toerbeurt
worden uitgenodigd.
In december vindt jaarlijks de winterlunch
plaats voor onze oudere leden.
De commissie duurzaamheid organiseert door
het jaar heen diverse activiteiten. Verdere
informatie in het jaarprogramma.
Federatie op locatie
Elk seizoen organiseert de programmacommissie een aantal avonden met een divers
aanbod. Sinds seizoen 2016-2017 vinden deze
avonden meestal plaats in het Kantoor van
Nu, Peperstraat 20 in Gouda.
Pastorale activiteiten
Binnen Federatie Gouda is een bezoekcommissie actief. Ouderen en leden die daar prijs
op stellen worden regelmatig bezocht door
de bezoekcommissie. Ook de predikant bezoekt leden en belangstellenden.

Activiteiten voor kinderen
Tijdens de kerkdienst is er, buiten de schoolvakanties, altijd een kindernevendienst.
Deze wordt geleid door een aantal enthousiaste leden. Voor de jongere kinderen is er
oppas. Jaarlijks is er een speciale kerstviering Kerst voor jong en oud. In deze dienst
spelen kinderen een belangrijke rol. Naast
de kerkdiensten worden er jaarlijks culturele
activiteiten aangeboden zoals gezamenlijk
museum- en filmbezoek.
Overige activiteiten en nieuwe initiatieven
Met nieuwe initiatieven vergroten wij onze
zichtbaarheid in de stad. Zo hebben we in
2014 en 2015 de Goudse Preek van de Leek
georganiseerd. Dit vervulde duidelijk in een
behoefte. Steeds ook nodigen we leden en
betrokkenen uit om over nieuwe initiatieven
mee te denken

