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Omzien naar elkaar, zeker nu!
Dit (kerkelijk) jaar hadden wij als diaconaal jaar bestempeld. We hebben een hele planning gemaakt met acties die we
het hele jaar zouden uitvoeren. En tot een paar weken geleden waren we druk bezig met het inzamelen van spullen
voor de Stichting Babyspullen en De Speelgoedbank. Maar wat ziet de wereld er in korte tijd anders uit door het
Corona-virus. Gelukkig hebben we een kerkelijke gemeente die, en nog meer in deze tijd, invulling geeft aan ‘omzien
naar elkaar’. Want er gebeurt van alles: boodschappen voor elkaar doen, tekeningen maken, kaartjes sturen en er
wordt wat afgebeld in de gemeente, in één woord geweldig. Mocht u hulp nodig hebben, schroom niet om dat aan te
geven (bij ouderlingen, diakenen, verkenners).
Niemand kan iedereen helpen
Maar iedereen kan iemand helpen

Als diaconie hebben we in de afgelopen weken een inzamelpunt ingericht bij de
Plus voor materialen die ze in de zorg goed kunnen gebruiken, bij (zorg)
instellingen hebben we een paasgroet bezorgd en ook de traditionele
paasgroeten aan gedetineerden zijn verstuurd. We vinden het belangrijk (ook) oog te hebben voor mensen die in
andere omstandigheden met het virus moeten omgaan, daarom collecteren we ook regelmatig voor het Rode Kruis,
Leger des Heils en Kerk in Actie. De huidige manier van kerken geeft voor sommigen uitdagingen bij het geven van
gaven via de collecte, daarom verdiepen we ons in ‘nieuwe manieren’ van collecteren. Ook daarin zijn er veel
ontwikkelingen en als daarover meer duidelijkheid is zullen we u natuurlijk informeren.
We wensen u allen veel gezondheid en Gods zegen toe.
Hartelijke groet namens de diakenen, Marjolijn en Helmar
Kindernevendienst Plus
Op zondagen 3 en 10 mei is er extra kindernevendienst na de ‘gewone’ dienst (als je de online-diensten ‘gewoon’ zou
kunnen noemen). Op 3 mei voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4, op zondag 10 mei voor de kinderen van de
groepen 5 t/m 8. Om 10.45 uur hebben we dan samen een Zoom-bijeenkomst, zodat de kinderen elkaar ook weer
even kunnen zien bij de nevendienst. We hopen dat er veel kinderen meedoen! Aanmelden kan bij jeugdouderling
Györgyi of bij ds. Marianna.
Zoom-koffie
Afgelopen zondag dronken we met een kleine groep samen koffie na de dienst met behulp van
Zoom. Dat was fijn en gezellig! Doe vooral mee de volgende keer! Dat is op zondag 17 mei.
Aanmelden kan bij ds. Van de Graaf.
Lintje voor Ben Wassink
Vrijdag 24 april werd Ben Wassink, voormalig koster van de Dorpskerk, verblijd met het bericht dat hij zich
vanaf deze dag Lid in de Orde van Oranje Nassau mag noemen.
Het bericht kwam telefonisch van de burgemeester in Naaldwijk waar Ben momenteel woont. De feestelijke
uitreiking van deze Koninklijke Onderscheiding zal op een later moment plaatsvinden.
Ben kreeg deze onderscheiding o.a. voor zijn werk als lid van het 4 Mei Comité Albrandswaard waar hij dit
jaar 25 jaar actief voor is, maar ook voor zijn werk als koster dat hij vele jaren op enthousiaste wijze heeft verricht. We
feliciteren hem van harte met deze mooie onderscheiding en wensen hem naast een goede gezondheid nog vele
mooie memorabele momenten toe.
Bericht vanuit de Paradijskerk in Rotterdam
Beste lezers,
Dinsdag 21 april j.l. is er meer duidelijkheid gekomen over de maatregelen
tegen de verspreiding van het Coronavirus. Voor sommigen was de
boodschap misschien onbevredigend omdat er op het eerste oog nog niet
veel aan de situatie lijkt te veranderen. Toch zien we met de opening van de
basisscholen in mei de eerste stappen van een nieuwe fase. De kinderen
gaan weer naar school en er ontstaat voor de thuiswerkende ouders meer
ruimte om rustig te werken.De fase waarin alles 'normaal' is zal misschien nog een tijd op zich laten wachten, maar de
fase die nodig is om daar te komen gaat beginnen. Dat zijn hoopvolle tekens! Met de klokken van hoop hebben we
niet anders gewild dan dat mensen de hoop op zulke momenten niet zouden verliezen.
We hebben daarom besloten dat het goed is om 'klokken van hoop' voor nu te beëindigen. Dat betekent dat
woensdag 29 april a.s. de laatste ''woensdagavond-luiding'' zal zijn. De slotluiding zal plaatsvinden op Bevrijdingsdag
(dinsdag 5 mei) van 12.00- 12.15 uur. Voor de laatste keer luiden we dan samen als teken van hoop en troost voor
ons land. Daarmee markeren we tevens de dag waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is en laten we
horen dat we hopen en erop vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen!

Bericht van kinderkoor De Regenboog
Hallo allemaal,
Namens kinderkoor de Regenboog een stukje om te vertellen
hoe het met ons gaat. Sinds 18 maart kunnen we helaas niet
meer met elkaar oefenen op de woensdagmiddag. Maar……..
zingen blijven we wel doen hoor! Elke woensdagmiddag krijgen
de kinderen via de kinderkoor appgroep een aantal liederen
door geappt, die ze dan thuis lekker mee kunnen zingen. In
eerste instantie zijn de liederen die we voor het verhaalconcert
gaan zingen geappt. Sinds een aantal weken dragen de
kinderen zelf een lied aan en die wordt dan ingezongen en door
gezet naar de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan: Laat je licht
maar schijnen, tante Leonie, zing halleluja voor de Heer, Ik ben,
God kent jou.
In de week voorafgaand aan Pasen
hebben alle kinderen van de Regenboog
een klein aardigheidje ontvangen, een
zakje met een boekenlegger, paaseitjes
en regenboogsnoepjes.
De komende weken proberen we met
elkaar een lied in te zingen dmv een video selfie en de stukjes
van het lied dan bij elkaar te voegen tot een geheel. Spannend
dus of dit gaat lukken!
Groetjes van de kinderen en de leiding van kinderkoor de
Regenboog.
Verrassing voor Koningsdag
De jeugdouderlingen stuurden alle
kinderen een mail met leuke ideeën
voor Koningsdag en ze brachten ook
nog een zakje met
verrassing en snoepjes
rond. De kinderen
waren er blij mee!

Morgengebed
van Dietrich Bonhoeffer
In de vroegte roep ik tot U, o God.
Help me bidden
en al mijn gedachten te wijden aan U.
Ik kan het niet alleen.
In mij is het donker, maar bij U is er licht.
Ik ben eenzaam, maar U laat mij niet in de
steek.
Ik ben angstig, maar U steunt mij.
In mij is onrust, maar bij U is er vrede.
Ik ben verbitterd, maar U bent geduldig.
Ik kan uw wegen niet begrijpen,
maar U kent de wegen die ik moet gaan.
Vader in de hemel,
Ik loof U en dank U voor de rust van de nacht.
Ik loof U en dank U voor de nieuwe dag.
Ik loof U en dank U voor al uw goedheid en
trouw in het leven dat achter mij ligt.
U deelde veel goeds aan mij uit,
laat mij nu ook het zware gewicht uit uw
handen ontvangen.
U laadt niet meer op mijn schouders dan ik
kan dragen.
U weet wat het allerbeste is voor uw kind.
Jezus Christus, mijn Heer,
U was net als ik arm ellendig, gevangen
verlaten.
Ieder menselijk lijden kent U.
U blijft bij me, als niemand mij nog helpt.
U vergeet me niet en zoekt me.
U wilt dat ik U zie en me omkeer naar U.
Heer, ik hoor uw roepstem, ik volg U.
Help mij.
Heilige Geest,
schenk mij geloof,
dat me van wanhoop en zonde verlost.
Schenk me de liefde tot God en de mensen,
die alle haat en verbittering doodt.
Schenk me de hoop,
die me bevrijdt van depressie en vrees.
Leer mij Jezus zien en zijn wil doen.
Amen
(Bron: Bonhoeffer 75,
‘Gedichten en gebeden in gevangenschap’)

Erediensten meevieren
U kunt de live-diensten meevieren via onze eigen website:
www.pgpoortugaal.nl. Daar klikt u de knop ‘live’ aan, waar u
kunt kiezen of u alleen wilt luisteren of wilt luisteren en kijken. Als u ook video gebruikt ziet u de teksten van liederen
en lezingen in beeld. De diensten later terugluisteren en –kijken kan ook. Klik dan de knop ‘luisteren’ aan.
Verbonden in gebed
Elke woensdagavond: van 19.15 tot 19.45 uur online een
Avondgebed vanuit de Maranathakerk in Rhoon. 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.

Wie geen internet heeft kan elke zondag via de
radio een dienst van één van de protestantse
kerken in Albrandswaard meevieren. RTV
Albrandswaard zendt namelijk afwisselend de
diensten van onze gemeente en van de hervormde
gemeente en gereformeerde kerk in Rhoon uit via
de kabel op 98.0 Mhz en in de ether op 107.1 FM.
Alle diensten beginnen om 9.30 uur.
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