Ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van de Raad van Kerken Gouda wordt op zondag
27 mei om 15.00 uur in de Sint-Janskerk, Achter de Kerk 2, 2801 JW Gouda
een oecumenische viering gehouden met aansluitend een receptie/reunie gehouden. De
receptie duurt tot 17.30 uur.
Thema op deze zondag Trinitatis is ‘Pelgrimage voor oecumene’.
Voorgangers zijn ds. L. Bos (Protestantse Kerk Gouda), pastoor H.A. Schoon (Oud-Katholieke
Parochie H. Johannes de Doper Gouda), pastoor Th. A.H. van Klaveren, Rooms-Katholieke
Parochie Sint Jan de Doper).
Muzikale medewerking verlenen een gelegenheidskoor o.l.v. Leo Rijkaart, dat de aanwezigen
begeleidt bij vooral Taizéliederen, En verder Petruschka Schaafsma, hobo en Christiaan
Ingelse, orgel. Voor nadere informatie over de Taizéworkshop verwijzen we u naar de
website van de Raad van Kerken Gouda: www.rvkgouda.nl.
Na afloop is gelegenheid - in het bijzonder voor oud-leden en huidige relaties van de Raad om elkaar te ontmoeten tijdens een receptie met presentaties van het werk van de Raad
van Kerken Gouda van de afgelopen 50 jaar. Ook wordt een presentatie voorbereid met de
gebouwen te Gouda, die de afgelopen vijftig jaar in gebruik zijn geweest van kerken en
geloofsgemeenschappen.
We leven toe naar een bijzondere middag te Gouda, te meer daar de Raad van Kerken
Nederland rond deze tijd zijn 50-jarig jubileum viert en de Wereldraad van Kerken het 70jarig jubileum zal vieren op 23 augustus 2018 te Amsterdam.
50 jaar Raad van kerken
Op de vijftigste dag van Pasen viert de kerk Pinksteren, het feest van de uitstorting van
heilige Geest. Pinksterdag is het slot van de zeven weken van de Paastijd. In deze tijd gaat de
aandacht naar Jezus Christus. Hij die gekruisigd en begraven is verschijnt aan zijn leerlingen.
Die zij herkennen als hun Heer en Meester, die staat nu voor hen als de Levende, zegent
hen. Maar Pinksteren is tegelijk ook het begin van een nieuwe tijd, waarin alle aandacht
uitgaat naar de leerlingen die aangevuurd worden met Pinkstergloed. Wat met Pasen is
geschied met Jezus Christus, en wat hij geleerd heeft, zullen zijn leerlingen nu in praktijk
brengen. Het zal bij de apostelen vanaf nu gaan om gevolg te geven aan wat hen is geleerd
en om op de Wet en Profeten, en de Evangeliën, hun Boek der Handelingen te laten volgen.

Met vijftig jaar Raad van Kerken bevinden we ons net als Pinksteren op zo’n dubbel spoor:
we gedenken wat er tot stand is gebracht in de afgelopen zeven maal zeven jaar. Maar
tegelijk zijn de kerken vol geestdrift om de woorden die zij hebben gelezen en geleerd om te
zetten in daden. Hun motivatie komt voort uit de wil van God om heel de wereld te
verlossen. Daartoe heeft hij zijn Zoon gezonden om allen te redden. Het werk van de Raad
van Kerken is de oecumene, wat ‘heel de bewoonde wereld’ betekent en de reikwijdte
aanduidt van het werk van de Raad van Kerken Gouda. Niet minder dan heel de stad met al
zijn inwoners heeft God op het oog als hij zijn zegen geeft aan kerkelijke gemeenten en
geloofsgemeenschappen in Gouda. En waarom zou het bij de grenzen van de stad Gouda
ophouden? De zending van Gods Zoon en zijn heilige Geest is gericht op het behoud van heel
de planeet met daarop mens en dier, het land en de zee, bergen en oceanen.
Met het thema van de viering van vijftig jaar Raad van Kerken Gouda ‘pelgrimage voor
oecumene’ is de gedachte dat de kerken met elkaar als pelgrims op weg zijn naar de stad,
die – zoals in psalm 122 gezegd wordt van Jeruzalem – ‘hecht gebouwd’ is. De bekende
lieddichter Willem Barnard verwoordde het doel van de pelgrims, Jeruzalem, als ‘het geheel
dat allen bijeenhoudt’. De leden van de Raad van Kerken kiezen ervoor om samen als
pelgrims in de oecumene op te trekken. Zij doen dat in vergaderingen en in allerlei
activiteiten, in onderling beraad en in werkgroepen, en met een sterke overtuiging. Zij weten
dat zij weliswaar op gescheiden plaatsen samenkomen in hun eigen gemeente maar nemen
daar geen genoegen mee. Want zij zijn ervan overtuigd dat zij allen ooit zullen arriveren op
de plaats waarheen zij als pelgrims onderweg zijn en onderdeel zullen uitmaken van ‘dat
geheel dat allen bijeenhoudt’.
Allen zijn van harte uitgenodigd om de gezamenlijke toekomst voor de stad Gouda en haar
inwoners, te vieren. En om de Raad van Kerken te bemoedigen en aan te vuren om verder te
gaan op zijn weg, en zijn handelingen te verrichten die gericht zijn op het grotere geheel:
vrede en heelheid voor allen die deel uitmaken van de stad Gouda.
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