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Groet van de scriba 
 

Het is frappant dat we juist in deze tijd, waarin we uitbundig 75 jaar vrijheid zouden moeten vieren, opeens op een 
bepaalde manier minder vrij zijn dan ooit sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat we onvoorzien allemaal 
omringd worden door een groot onzichtbaar gevaar, waardoor elke medemens in de eerste plaats een bedreiging lijkt 
te zijn geworden en het devies daarom voor ons en bijna iedereen op aarde is geworden “Blijf thuis!”. We zien van 
over de hele wereld voor het eerst van ons leven de onwerkelijke beelden van metropolen die lijken te zijn veranderd 
in spooksteden. De beperkingen die ons worden opgelegd zijn soms zwaar en de onzekerheid die deze tijd met zich 
mee brengt is voor sommigen zeer moeilijk. Wanneer komt de vrijheid die we hadden weer terug, vrijheid zonder 
angst bij het boodschappen doen, reizen met de bus of in de klas zitten? Iedere avond zitten de talkshows vol met 
gasten, maar in de hele wereld is er niemand die het precies weet.  
 

Maar toch. Het Chinese teken voor “crisis” is opgebouwd uit twee tekens: “gevaar” en “verandering” en dat is niet 
toevallig. In deze moeilijke tijd ontdekken we ook beter hoe we elkaar op minstens anderhalve meter afstand toch 
kunnen blijven vasthouden, of je nu weet hoe Zoom werkt of niet. We zien misschien wel beter dan voorheen dat de 
meeste mensen deugen. Dat de ene mens geen wolf wordt voor de ander (of een hamster) als het moeilijk wordt, 
maar gewoon een mens blijft. En dat we elkaar hoop kunnen geven en kracht, op weg naar een “nieuw normaal”, dat 
anders wordt en misschien wel anders blijft, maar op een paar manieren wellicht ook wel normaler blijkt dan wat we 
tot voor kort met elkaar normaal vonden. Uiteindelijk wordt onze vrijheid daardoor misschien wel groter dan hij ooit is 
geweest.  
 

Roel van den Berg 
 

‘Zoomen’ is het nieuwe populaire werkwoord 
Er zijn in de gemeente inmiddels veel bijeenkomsten digitaal interactief: 

 moderamenvergaderingen 

 kerkenraadsvergaderingen 

 basiscatechese 

 kindernevendienst 

 belijdeniskring 

 diaconie- en cvk-vergaderingen 

 koffiedrinken na de dienst 

 kring van gebed 

 vrijdagavondgesprekskring 

 1 op 1 overleggen en gesprekken 
 

En misschien nog wel veel meer. De eerste digitale bijeenkomsten van het Pastorale 
Overleg en de kerkbladredactie worden ook gepland. Ds. Van de Graaf heeft sinds het begin van de crisis een betaald 
Zoom-account, zodat alles veilig kan plaatsvinden. Nu ze afgelopen week via video-instructies ook heeft geleerd hoe 
ze bij Zoom grote groepen in kleine groepjes uiteen kan laten gaan, ontstaan er nog meer mogelijkheden.  
 
 
Werkgroep 1,5 kerk 
Bert Plaizier, Els van Zaanen, Matthijs Visser en ds. Marianna van de Graaf 
vormen samen een werkgroep om de (on)mogelijkheden van kerkdiensten en 
andere activiteiten op 1,5 meter te onderzoeken en daarvoor een protocol op te 
stellen.  
We hebben nog geen idee wanneer we weer kerkdiensten in het kerkgebouw 
kunnen houden, maar weten wel dat het voorlopig niet zo zal kunnen als 
voorheen. Met name wat betreft de kerkdiensten zijn er nogal wat vragen te 
beantwoorden: hoeveel mensen kunnen er in de kerk op 1,5 meter afstand? 
Hoe zorgen we er voor dat iedereen die dat wil weer naar de kerk kan gaan? 
Wat heeft dat voor gevolgen voor het aantal diensten en de vorm ervan? Kan er 
worden gezongen? Kan er avondmaal worden gevierd en worden gedoopt? 
Hoe gaat het met de collectes? Hoe vaak moet er worden schoongemaakt? En 
ga zo maar door.  
Gelukkig zijn er ook in de landelijke kerk mensen hard aan het werk om de 
gemeentes van adviezen te voorzien, maar die zullen overal om plaatselijke 

aanpassing vragen. Zodra de kerken weer open mogen, hopen we er klaar 
voor te zijn. 
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Doe een wens bij de wensbus 
 

Heeft u het in De Schakel gelezen? De wensbus van Albrandswaard Helpt! gaat rijden. In de maand mei kan men een 
wens opgeven voor zichzelf of een ander persoon uit Albrandswaard, die wel een steuntje kan gebruiken. De 
wensbus rijdt de hele maand mei door Albrandswaard om zoveel mogelijk wensen in vervulling te brengen en zo het 

alleen zijn en de zorgen even te kunnen vergeten. De eerste twee wensen 
zullen deze week in vervulling gaan. 
 

Geef een wens op bij het Vrijwilligerspunt Albrandswaard en binnen een week 
hoort men of de wens haalbaar is. Uiteraard wordt er gehandeld volgens de 
richtlijnen van het RIVM. Maar geen wens is te gek. 
Denk aan een achtertuinconcert, een videoboodschap, een ontbijt in de tuin, 
een zak kaarten voor de zieke buurvrouw, voordeurbingo of een tuinbioscoop. 
Meer informatie via tel: 06-38386532 of mail 
naar vpa@welzijnalbrandswaard.nl . 
 

 

Er wordt ook gezocht naar vrijwillige wensvervullers om dit project tot een succes te maken. Binnen onze gemeente 
zijn genoeg gaven en talenten om daarvoor in te kunnen zetten. Wilt u waar nodig helpen bij het vervullen van 
wensen, dan kunt u dat doorgeven via de bovenstaande contactgegevens of bij ds. Marianna.  
 
Foutje in adres 
Helaas is in het kerkblad van Pasen een fout geslopen in het huisnummer van het adres van dhr. Nico de Heer, 
waardoor kaarten helaas werden teruggestuurd. De postbode is alleen op het huisnummer afgegaan en keek niet 
naar de naam van het verpleeghuis. Het juiste adres is: 
 

Dhr. N. de Heer   
p/a Verpleeghuis Dorpsveld    
(kamer m/z 117) 
Eksterstraat 101 
3083 XA Rotterdam 
 

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. 
 

Elke zondag wordt er via de radio 
een dienst van één van de 
protestantse kerken in 
Albrandswaard uitgezonden door 
RTV Albrandswaard.  
Via de kabel op 98.0 Mhz en in 
de ether op 107.1 FM. Alle 
diensten beginnen om 9.30 uur. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Christelijke kinderfilms  
De bijbelvereniging wijst op de mogelijkheid voor kinderen om gratis christelijke 
kinderfilms te bekijken, o.a. alle afleveringen van de serie “De Fakkeldragers”. 
Dat kan nu op www.redeemtv.com of download de app Redeem TV.  
 

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 
 
 

Wees de rots waarop ik kan wonen, 
waar ik altijd heen kan gaan. 
U hebt mijn redding bevolen, 
mijn rots en mijn burcht, dat bent U. 
 

Psalm 71:3 

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.  

 

Zondagse collectes 
 

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.  
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