Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Poortugaal
Dinsdag 24 maart 2020
Ds. Marianna van de Graaf, predikant@pgpoortugaal.nl
bellen: 010 – 501 1015, appen: 06 – 37 29 67 51
Beste gemeenteleden,
Sinds gisteren is de situatie weer veranderd. We waren er al op voorbereid dat de periode van beperkingen zou
worden verlengd en ik was al bezig de diensten in de Stille Week en voor Pasen voor te bereiden met het oog op
livestreaming van de diensten. De datum van 1 juni klinkt echter wel heel ver weg. Dat betekent niet alleen dat we het
Paasfeest niet samen in de kerk zullen kunnen vieren, maar ook het Hemelvaarts- en Pinksterfeest niet. Dat is best
een hard gelag. Maar: al kunnen we op Pasen niet samenzijn in de kerk, het wordt wel Pasen! Door het donker heen
zijn we hoe dan ook op weg naar het Licht! En de dag komt dat wij elkaar weer zullen ontmoeten!
Ga met God en Hij zal met je zijn,
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
In zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn!
Een hartelijke groet namens de kerkenraad, ds. Marianna van de Graaf
Viert u, vier jij de diensten ook mee?
Elke zondag wordt de eredienst uitgezonden. Live te beluisteren, ook via de kerktelefoon,
én te bekijken. Aanvang is gewoon 9.30 uur. Let op: a.s. zondag, 29 maart, gaat de klok
een uur vooruit, dus staan we een uur eerder op!
Ga na 9.20 uur naar de website van onze gemeente: www.pgpoortugaal.nl en klik daar op
de link ‘live’. Daar kunt u kiezen of u alleen wilt luisteren of wilt kijken en luisteren. Als u
kijkt, dan ziet u ook de tekst van de liederen in beeld.
Vanwege de sinds gisteren geldende maatregelen, is het aantal aanwezigen met de helft gereduceerd tot 5 personen.
Dat zult u waarschijnlijk horen aan het meezingen in de kerk. Ook in de kerk nemen we natuurlijk de minimale afstand
van 1,5 meter in acht.
Enkelen van u hebben geen internet en kunnen de dienst daarom niet meevieren. In dat geval doen we graag de tekst
van overdenking en gebed bij u in de bus indien u daar prijs op stelt. Heeft u die de afgelopen zondag niet ontvangen
en wilt u dat wel? geef dat dan door aan de verkenner in uw buurt of aan iemand van de kerkenraad.
Wat betreft de Stille/Goede Week: de vespers op maandag t/m woensdag komen vanwege de huidige situatie te
vervallen. Van Witte Donderdag t/m Pasen is er wel elke dag een dienst via de liveverbindingen. Meer informatie
daarover leest u in het kerkblad dat volgende week uitkomt.
Lieve kinderen van de kindernevendienst (en alle geliefden rondom jullie),
Samen met anderen van de leiding en de commissie van de 12- dienst was ik bezig met de
voorbereidingen voor een verrassingspakketje voor de kerkdienst van Palmpasen en Pasen. Het plan
was om (per gezin) een tas bij jullie te bezorgen met spullen voor o.a. het maken van een
Palmpasenstok. Door de nieuwe maatregelen gaat dit niet meer door….maar, op een andere manier
kan het wel! Binnenkort krijgen jullie in een mail tips voor het maken van een Palmpasenstok, waarbij
jullie je creativiteit helemaal kwijt kunnen.
Tips alvast voor komende zondag, voor het inrichten van je eigen kindernevendienst:
 Help met de voorbereidingen: kaarsen neerzetten, kleurplaat printen, iets lekkers pakken voor erbij. Een
kinderbijbel om het verhaal dat ds. Marianna voorleest nog een keer zelf te lezen.
 Een eigen kinderlied kiezen, met koptelefoon erbij, om onder het kleuren van de kleurplaat te luisteren.
Een paar sites die je kan gebruiken voor vervolgwerkjes en activiteiten voor in de week:
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen, https://www.gelovenisleuk.nl/ ,
https://creatiefkinderwerk.nl/corona , en de site van Opwekking Kids:
https://www.youtube.com/watch?v=u8G8zJhwt6I&list=PL4048ECA1F16B7FCD&index=1
Heel veel plezier en tot de volgende keer! Lieve groetjes, Györgyi en de leiding van de Kindernevendienst
Geen centraal eindexamen
Vandaag kregen de jongeren die examen doen te horen dat het centraal
Eyeopener
eindexamen niet doorgaat en het diploma wordt gekregen op basis van de
Handen geven mag niet meer.
Handen vouwen des te meer.
schoolexamens. Dat betekent dat sommigen van jullie al klaar zijn en weten of
ze wel of niet zijn geslaagd of misschien een herexamen moeten doen.
Anderen hebben de schoolexamens nog voor de boeg en weten vaak nog niet wanneer.
Sommigen van jullie zijn blij en opgelucht, anderen verdrietig, ongerust of gespannen.
Wij, ds. Marianna en de jeugdouderlingen, willen jullie veel sterkte en succes wensen!

Andere activiteiten
Geldig blijft dat alle activiteiten tot nader order zijn afgelast. De gemeenteavond, de Open Haven op
donderdagmiddag, de heidag van de kerkenraad, het kan helaas niet doorgaan. Maar uitstel is geen afstel.
Elkaar ontmoeten kan wel: wees creatief via internet en telefoon!
Boeken en puzzels te leen
Ds. Van de Graaf heeft heel veel puzzels en ook meer dan voldoende boeken. In ‘gewone’ tijden
zijn er al diverse gemeenteleden die puzzels en boeken van haar lenen en die ook zelf veel
puzzels en boeken thuis hebben die ze graag uitlenen.
Dus wil je een puzzel of boek lenen, laat het dan de dominee weten, dan worden ze bij u afgeleverd!
Diaconaal en Pastoraal

Leuk om te weten
Wie Rooms-Katholiek is
heeft deze dagen extra
steun. Die kan de
heilige Corona (!)
aanroepen. Zij is, jawel,
patroonheilige tegen
epidemieën!

Gevraagd: vuurwerkbrillen en babyfoons
Diverse zorginstellingen zijn op zoek naar vuurwerkbrillen en babyfoons. De brillen ter
bescherming van de medewerkers tegen het coronavirus en de babyfoons om te kunnen
communiceren met patiënten. Als kerk dragen we natuurlijk graag ons steentje bij. Bij
Plus Hofland staat een inzamelbox. U kunt ze eventueel ook door de brievenbus van
gebouw De Haven doen (maar niet alles past daardoor). De diaconie zorgt dat de spullen
op de juiste plek terecht komen. Alvast dank voor uw bijdrage!
De Plus
Plus Hofland is speciaal voor senioren van maandag t/m donderdag geopend van 7.308.30 uur. “Want wat is er nu fijner dan er zelf even lekker tussenuit te gaan”. Dus als u zo
vroeg op bent… Van de andere klanten wordt begrip en medewerking gevraagd.
De Plus gaat in deze tijd vroeger dicht dan anders, nl. om 18.00 uur!
Gratis boeken ter inspiratie en bemoediging
Het Nederlands BijbelGenootschap stelt 3 boeken gratis ter beschikking, 2 voor kinderen,
1 voor volwassenen. Ga naar: www.bijbelgenootschap.nl/juistnu

Bericht van de kerkrentmeesters
De AED is in de kerk!
Dankzij de zeer gulle bijdrage van zeer velen aan de Midjaarsactie 2019 is er vanaf nu
een AED in de Dorpskerk. Het College van Kerkrentmeesters zoekt nog een goede
plaats op het apparaat op te hangen. Iedereen heel hartelijk bedankt!
Namens het CvK, Robert Wapenaar
Een hart onder de riem
voor de bewoners van de Wanmolen en het
Wishhuis, voor de bewoners van de Hooge-Werf,
voor wie zich eenzaam voelen, voor wie bang zijn,
voor wie in de zorg werken, voor kwetsbare
mensen, voor wie aan huis gebonden zijn, voor
mensen die hun ouders of kinderen niet kunnen
bezoeken, voor…
Een kaartje is zo gestuurd:
kleine moeite, groot plezier!

Verbonden in gebed
Woensdag 25 maart, 12.00 uur: Wereldwijd wordt dan in alle
talen het Onze Vader gebeden. Doe je mee?
Elke woensdagavond: aansluitend aan het luiden van de
klokken van hoop, zal voortaan van 19.15 tot maximaal 19.45
uur online een Avondgebed worden uitgezonden vanuit de
Maranathakerk. Met muziek, Psalmlezing, Evangelielezing en
gebeden. Te beluisteren via:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/39-Maranathakerk-Rhoon

Elke donderdagavond, 18.30-19.00 uur: Kring van gebed; vanaf onze eigen plek zijn we met elkaar verbonden in
gebed. Dank- en gebedspunten kunnen worden doorgegeven aan ds. Van de Graaf.
Gelezen
“’Waar denk je aan?’, is de standaardvraag van FaceBook. Ik denk aan 1Petrus 5:8:
‘Wees nuchter en waakzaam.’ Voor ons is de situatie ongekend, maar voor de
mensheid komt de ervaring van dreiging kennelijk steeds terug. ‘Nuchter en
waakzaam’: ons lichaam is vatbaar voor het virus, maar hoe zit dat met onze
geest?”

Nadenker
“Vaak moet er iets gebeuren,
voordat er iets gebeurt”
Johan Cruijff

Contactgegevens
Coördinator pastoraat Anneke Chin-A-Fat: pastoraat@pgpoortugaal.nl, 06-83425491
Diaconie: diaconie@pgpoortugaal.nl, 06 – 36566079 (Joke van Os)
Jeugdouderlingen: jeugdouderlingen@pgpoortugaal.nl, Anita Maas: 06-42505451, Györgyi de Haas: 06-10348619
Volgende week geen nieuwsbrief, maar het kerkblad in aangepaste vorm.

