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PIONIERSPRAAT
Fijn dat je onze eerste nieuwsbrief leest. Via onze
nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van
alle hoopvolle dingen rond Goud op Zondag. Samen
bouwen we vanaf 2021 aan een veelkleurige,
interculturele community waar heel verschillende
mensen bij betrokken zijn.
Het is mooi om te zien dat wijkbewoners komen
aanwaaien en meedoen. In de zondagse vieringen
klopt het hart van onze pioniersplek. Daaromheen
krijgen andere activiteiten een plaats.
We zijn blij dat iemand vanuit onze landelijke kerk
- de Protestantse Kerk in Nederland - zei dat er
nog geen interculturele pioniersplek is die zo
sterk de verbinding zoekt met de liturgie van

de wereldkerk. We geloven in deze verbinding
en hopen daarmee aanvullend aanwezig te zijn
in pioniersland. We bevinden ons aan het begin
van de 40 dagen onderweg naar Pasen.
Op As-woensdag, de eerste dag van de
veertigdagentijd, hebben we samen met de
Bergsingelkerk een sobere viering gehad.
Mensen kregen met as een kruisje op het
voorhoofd. We spoorden elkaar aan tot
bezinning, reflectie en inkeer.
Op weg naar Pasen wens ik jullie goede dagen
en de vrede van Christus!

Hartelijke groet, Bram Robbertsen

LUISTEREND LEZEN
We zijn gestart met een aantal activiteiten,
waaronder de cursus Luisterend Lezen. De
methode is gebaseerd op een eeuwenoude
manier van bijbellezen uit de kloostertraditie
die bekend is onder de naam ‘lectio divina’
(goddelijke lezing).
We luisteren naar verstillende muziek, steken
een kaars aan en doen ons best om
aandachtig te luisteren naar de tekst. Het is
biddend lezen. Meestal een korte bijbeltekst.
Je leest zo dat de woorden écht bij je binnenkomen. Het is lezen met je hart.
Lectio divina bestaat uit vier stappen:
1. Lezen
2. Overdenken
3. Bidden
4. Aanwezig zijn

Het is mooi dat de deelnemers na elke stap iets
delen van het proces dat ze hebben
doorgemaakt. Het levert persoonlijke reacties op
waarin iemand vertelt waar de stem van God
klinkt in deze bijbeltekst.

In de praktijk lopen deze vier stappen vaak
door elkaar

Zo geven we elkaar inspiratie om te leven
met Jezus.

SPOTLIGHT
Juliana is lid van het startteam van
Goud op Zondag.
Als kind ging ze naar de mis op Kaap-Verdië,
maar sinds haar verhuizing naar Nederland was
ze niet langer actief betrokken bij een kerk.
We zijn blij dat ze nu haar plekje inneemt bij
Goud op Zondag en het geloof handen en
voeten geeft. Dit keer door koffie te schenken
na de kerkdienst.

VERHAAL VAN GOUD
In onze zondagse vieringen vinden we het
belangrijk om elkaar te steunen.
Soms zit iemand in een moeilijke situatie en dan
is het fijn om te ervaren dat er een gemeenschap achter je staat. Het is goed als je weet dat
mensen voor je bidden en meeleven.
Daarom zetten we graag iemand in het zonnetje
met een bos bloemen. Na de kerkdienst brengt
een vrijwilliger de bloemen naar degene die wel
een bloemetje kan gebruiken.
Zeg nu zelf, als Rinda stralend voor je deur staat
is je dag toch weer goed?

BID JE MEE?
Als startende pioniersplek moeten we veel dingen
op poten zetten.
Dat vraagt om de juiste mensen op de juiste
plaats. Bid je mee voor het vinden van:
Musici voor de zondagse vieringen
Mensen met organisatietalent
Een fondsenwerver

BOUW JE MEE?
Goud op Zondag wil een verschil maken voor
de mensen in het Oude Noorden van
Rotterdam.
We zijn dankbaar voor alle mooie dingen die
gebeuren, maar om onze begroting rond te
krijgen zijn we afhankelijk van giften.

Doneer of denk mee!
Draag jij je steentje bij aan de opbouw van deze
prachtige pioniersplek in Rotterdam? Maak een
donatie over naar:
HERVORMDE GEMEENTE,
IBAN: NL77 RABO 0369 7478 28 o.v.v. ‘Goud op
Zondag’

BEDANKT!
In deze eerste nieuwsbrief willen we onze
partnerkerk Noorderlicht-Blijdorp bedanken
voor alle support in het afgelopen jaar.
Jullie deskundige advies, de inzet van musici,
technici, een design thinker, gebed en
financiële ondersteuning hebben ons geweldig
goed gedaan.
Noorderlicht, bedankt!

OVER ONS
Pioniersplek Goud op Zondag
onderdeel van de Protestantse Kerk
in Nederland
Postadres:
Zwaanshals 287, 3035 KH Rotterdam
Vieringen en bezoekadres:
In principe elke eerste zondag van de
maand van 13.00-14.15 uur. Bergsingelkerk,
Bergsingel 150, Rotterdam

Volg ons:
www.goudvannoord.nl/activiteit
en/goud-op-zondag/
/goudopzondag

Mail (Bram) voor algemene vragen

Partner van Rotterdam Dorst

