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Samen de diensten vieren
De erediensten zijn mee te vieren via onze website:
www.pgpoortugaal.nl , via de link ‘live’, waar u kunt
kiezen voor ‘alleen luisteren’ of ‘luisteren en kijken’.
Mooi als u thuis ook een kaars klaarzet, om aan het
begin van de dienst aan te steken op het moment dat in
de kerk de kinderkaars wordt aangestoken.
Voor de kinderen leest de voorganger uit de kinderbijbel,
we zingen een door het kind van de zondag gekozen
lied en de kinderen kunnen in de week voorafgaande
aan de dienst via de mail een kleurplaat van de dominee
ontvangen.
Als u dank- en voorbeden heeft kunt u dat doorgeven
aan de dominee.

Zondagse collectes
Ook in deze tijd vergeten we onze naasten wereldwijd niet en
gaan de kosten die het kerkenwerk met zich meebrengt ook
door. Daarom zijn er wekelijks collectes voor de diaconie en
voor het kerkbeheer. Tijdens de dienst wordt het diaconale
collectedoel afgekondigd. Meedoen aan collectes kan door uw
bijdragen over te maken.
Uw gave voor de diaconale collecte kunt u overmaken op rek.nr.
NL 61 INGB 0000308449 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Poortugaal
o.v.v. ‘collecte’ + de datum van de zondag.
Uw gave voor het kerkbeheer kunt u overmaken op rek.nr.
NL 18 RABO 0373727151 t.n.v. CvK Prot. Gem. Poortugaal
o.v.v. ‘collecte’ + de datum van de zondag.
Of u kunt uw gaven thuis in een potje doen en bewaren totdat
we weer samen kunnen komen.

(Diensten terugkijken of luisteren kan ook via de website, dan via de link ‘luisteren’)

Diensten via de radio
Op Paasmorgen is de dienst van onze gemeente ook uitgezonden via de radio door
RTV Albrandswaard. Toen we dat zaterdagmiddag hoorden, hebben we zoveel
mogelijk van de mensen gebeld die normaal gesproken naar de kerk komen, maar
geen internet hebben en dus nu al weken de diensten niet mee kunnen vieren. Wat
fijn, dat daardoor enkele tientallen mensen op die manier de Paasdienst toch mee
konden vieren!
RTV Albrandswaard is van plan, om in deze tijd elke week een Albrandswaardse kerkdienst uit te zenden, afwisselend
van hervormd en gereformeerd Rhoon en onze gemeente in Poortugaal. Mensen zonder internet kunnen dus zeer
waarschijnlijk elke zondagochtend een dienst vanuit protestants Albrandswaard meevieren via de radio. Via de kabel
op 98.0 Mhz en in de ether op 107.1 FM. Als we op tijd weten wanneer een dienst van onze gemeente wordt
uitgezonden, zullen we dat natuurlijk vermelden in de nieuwsbrief (of in het kerkblad).
Pepermunt
‘Moet ik bij online-diensten eigenlijk ook even wachten aan het begin van de overdenking totdat
iedereen thuis snoep heeft gedeeld?’ vroeg ds. Marianna zich afgelopen zondag hardop af.
In de kerk valt nu niet veel te delen, omdat de weinige aanwezigen daarvoor te ver uit elkaar
zitten.
“Nee hoor, we hebben geen snoepje genomen”, reageerde de een via een app na de dienst.
“Natuurlijk moet je ook nu wachten tot de pepermunt is rondgegaan“, reageerde een ander en
stuurde een foto mee als bewijs.
De kinderen werden aan het werk gezet!
De leiding van de kinderclub bracht bij de vaste bezoekers een knutselpakket langs. Het verhaal
dat de kinderren anders altijd horen bij de clubbijeenkomsten ontvingen ze via de mail.
De leiding van de kindernevendienst bracht een Paaspakket langs bij de kinderen.
Paaseitjes erbij natuurlijk. Isabel ging aan de slag, zoals u ziet op de foto!
“We zijn gezegend met zo’n actieve gemeente!”
Gebed
Heer, onze God,
Geef ons de rust om te aanvaarden wat niet te veranderen is,
de moed om te veranderen wat veranderd moet worden
en de wijsheid het ene van het andere te onderscheiden.

Beschikbaarheid predikant
De voorzitter van de kerkenraad had al aangekondigd, dat onze predikant in april een week vrij zou hebben en vanaf
11 mei zes weken studieverlof. Die vrije week vervalt door de omstandigheden. Ook het grootste deel van het
studieverlof is inmiddels afgezegd en het ziet er naar uit dat dat geheel zal vervallen, omdat de onderlinge ontmoeting
van collega’s een te belangrijk onderdeel is van de cursussen om die online plaats te doen vinden. Bij leven en welzijn
is zij dus gewoon aan het werk in de gemeente de komende tijd en bereikbaar.

Stil is de straat
Op zondag 29 maart lazen en luisterden we naar een
voor deze tijd aangepaste versie van lied 1003. Velen
van u vroegen om de tekst, die we daarom bij deze
weergeven. Via deze link hoort u een mooie
gezongen versie van het lied:
https://www.youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc
1.Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.
2.Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.
Komt er, God, een nieuwe morgen…
3.Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen…
4.Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.
Komt er, God, een nieuwe morgen…
5.Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ’s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.
Komt er, God, een nieuwe morgen…
6.Stil is het dorp (de stad). Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is het dorp (de stad) overal.
Komt er, God, een nieuwe morgen…

Paaslied voor de Coronatijd
En op verzoek ook de tekst van het speciaal voor deze
Paasmorgen in Engeland gedichte en naar het
Nederlands vertaalde lied waarmee we zondag de
dienst begonnen (melodie: lied 657):
1.Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.
2.Geen zingende gemeente,
geen hartverrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,
toch de genade om
uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.
3.Niet van een kerk vol mensen
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf;
van leerlingen die twijf’lend
naar Galilea gaan,
vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan!
4.In alle zorg en moeite
bedenken wij toch wel
wie voor ons heeft geleden,
wie daalde in de hel,
wie daar de weg ons baande,
geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden
van Hem die ons bemint.
5.Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.

Mooie actie uit de Kijvelanden
Afgelopen week lag er een enveloppe met een stapel kaarten uit de TBS-kliniek bij ds. Van de Graaf in de bus.
Beschreven door patiënten en medewerkers, bezorgd door de predikant van de Kijvelanden. Om op te sturen naar
mensen die in deze tijd binnen moeten blijven.
De mannen hadden deze actie zelf bedacht. Omdat zij weten wat het is om
opgesloten te zitten. En omdat zij weten hoe fijn het is om kaarten te
ontvangen, zomaar van mensen die je niet kent (zoals bij acties vanuit de kerk
bv gebeurt) en die toch aan je denken en je het beste wensen (ook ondanks je
fouten). Nu vonden ze het hun beurt om kaarten te sturen. Wat een mooi
wederzijds gebaar. Zoals een ouderling zei:
"dit leert je pas echt omdenken!"

Bericht van de coördinator Pastoraat
Beste gemeenteleden,
Afgelopen zondag vierden we Pasen, in een lege kerk maar dankzij de techniek en de mensen die dit voor elkaar
hebben gekregen, toch op heel bijzondere wijze met elkaar verbonden. Misschien wel met meer mensen dan die op
een ‘normale’ zondag in de kerk aanwezig zijn. Wat een prachtige uitvinding! Maar het is natuurlijk niet alleen de
techniek waar we blij mee zijn.
Bewondering en respect voor alle hardwerkende zorgmedewerkers, leerkrachten, politiemensen enz. Allen werkend in
de categorie vitale beroepen. Deze mensen kunnen niet zomaar thuisblijven, integendeel ze werken nu harder dan
ooit tevoren. Ik heb de uitdrukking Iemand een hart onder de riem steken nog niet eerder zó vaak langs horen komen.
Wist u trouwens dat ook predikanten in deze categorie vallen? Eigenlijk ook weer niet zo verrassend als je bedenkt
dat een ouderwets woord voor pastoraat ‘zielzorg’ betekent. Daar waar er momenteel, terecht, heel veel aandacht is
voor deze groepen wil ik vanaf deze plek dan ook graag onze eigen predikant ds. Marianna van de Graaf een hart
onder de riem steken.
Marianna, juist in deze tijd van het jaar met alle bijzondere diensten, uitlopend op Pasen, die vaak als heel intens
worden beleefd, is het je gelukt ondanks alle obstakels, toch een gevoel van verbondenheid over te brengen.
Er is veel dankbaarheid voor jouw inzet, jouw niet aflatende aandacht voor de meest kwetsbare mensen in de
gemeente. Zoals je zelf voor anderen zo mooi verwoordde: We hebben Pasen gevierd. Het feest waarop we vieren
dat Gods kracht sterker is dan welke andere kracht dan ook. Zo hoop ik dat jij die kracht ook mag ervaren in de weken
die nog voor ons liggen.
Schrijnende situaties doen zich voor waar mensen hun dierbaren niet
kunnen bezoeken, waar ziekte is, verdriet en angst. We komen elkaar niet
meer tegen in de kerk, de supermarkt, even een bakkie doen bij mensen
thuis of waar dan ook. Maar toch...... er is ook een groot gevoel van
saamhorigheid, hulp en aandacht voor elkaar. Al die spontane acties jong
en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk, soms uit heel onverwachte hoek. Wie
had dat gedacht.
Gelukkig zijn er andere manieren om met elkaar in contact te komen. De
meest eenvoudige manier is natuurlijk de telefoon. Als pastoraal team doen
we af en toe een belrondje naar gemeenteleden in de groep 75+. Even
vragen hoe het gaat, of men misschien hulp nodig heeft of gewoon even
bijkletsen. Even van elkaar weten dat we er zijn voor elkaar als dat nodig
is. Ook al is het op afstand: laten we in contact blijven met elkaar!
Anneke Chin-A-Fat

Verbonden in gebed
Elke woensdagavond:
aansluitend aan het luiden van de klokken van hoop is er van 19.15
tot 19.45 uur online een Avondgebed vanuit de Maranathakerk in
Rhoon. Met muziek, Psalmlezing, Evangelielezing en gebeden. Te
beluisteren via kerkdienstgemist.nl
Elke donderdagavond:
Kring van gebed van 18.30 tot 19.00 uur. Vanaf onze eigen plek zijn
we met elkaar verbonden in gebed. Je kunt ook meedoen in een
groep via een live-verbinding. Als je dat wilt, laat het weten aan ds.
Marianna

Avondgebed van Maarten Luther
Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal
komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw Woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van
angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere
dood.
Blijf bij ons
in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Amen.

Contactgegevens
Coördinator pastoraat Anneke Chin-A-Fat: 06-83425491, pastoraat@pgpoortugaal.nl
Diaconie: diaconie@pgpoortugaal.nl, 06 – 36566079 (Joke van Os)
Jeugdouderlingen: jeugdouderlingen@pgpoortugaal.nl, Anita Maas: 06-42505451, Györgyi de Haas: 06-10348619

