
 

 

  Nieuwsbrief 3 april 2020 
Beste gemeenteleden, 

Het coronavirus heeft ook duidelijk merkbare gevolgen voor het kerkelijk leven in 
Protestantse Gemeente De Wijngaard.Gezien de huidige richtlijnen van de overheid hebben 
wij moeten besluiten geen kerk- diensten te houden en zullen ook alle kerkelijke activiteiten 
tot in ieder geval 1 juni niet doorgaan.  
 
Kerkdiensten april en mei 
Iedere zondagochtend om 10.00 uur zal er digitale dienst met beeld via de website van      
PG De Wijngaard uitgezonden worden:  www.pgdewijngaard.nl/meeluisteren/ Deze diensten 
zullen ook via de luisterkastjes te beluisteren zijn. Dit zullen korte diensten zijn met muziek, 
gebed en een overdenking. Bij deze diensten zullen alleen de predikant, een ambtsdrager en 
de technicus aanwezig zijn. Palmzondag 5 april zal ds. Co Janssen voorgaan.  
 
Stille Week en Pasen 
Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur is de Joriskerk open voor 
het aansteken van een kaarsje, stilte en gebed.  
Witte Donderdag zal er om 19.30 uur een onlinedienst zijn vanuit de kerk waarin beide 
predikanten voorgaan. Hierin zal ook het Heilig Avondmaal gevierd worden. U kunt, als u dat 
wilt, hiervoor ook zelf brood en wijn of druivensap thuis klaarzetten om op hetzelfde moment 
mee te vieren.  
Goede Vrijdag zal er om 19.30 uur een onlinedienst zijn vanuit de kerk waarin beide 
predikanten voorgaan. Hierin zal het Lijdensverhaal van Jezus gelezen worden. 
Paaszondag is er om 10.00 uur ook een onlinedienst vanuit de kerk. Hierin zullen, zoals het 
er nu uitziet, beide predikanten voorgaan en vieren we de opstanding van de Heer. 
 
De Nieuwe Rank 
De pioniersplek ‘De Nieuwe Rank’ gaat zondagmiddag om 17.00 uur live in een uitzending 
op YouTube en Facebook. Een moment om stil te staan bij de wereld, elkaar en bij God. We 
gaan in gesprek om een helpende hand te bieden. Dit kan op verschillende manieren door 
muziek, bemoediging, verbinden en delen van zorgen en mogelijkheden. www.nieuwerank.nl  
 
Openstelling kerk 
Iedere woensdag is de Joriskerk in Borculo van 11.00 - 12.00 uur en van 19.00 - 20.00 uur 
open zijn voor het aansteken van een kaarsje, stilte en gebed. U kunt de ingang onder de 
toren gebruiken en de kerk weer verlaten via de deur in de zijbeuk. Is er behoefte aan 
gesprek dan is één van de predikanten aanwezig. 
 
Klokken luiden 
Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te 
verspreiden, heeft de Raad van Kerken in Nederland opgeroepen om op de woensdagen in 
april tussen 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Ook de klokken van de kerk- 
gebouwen in PG De Wijngaard zullen luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen 
kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook 
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roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn 
en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. 
 
Omzien naar elkaar 
De maatregelen rondom het Coronavirus maken dat veel mensen zich eenzaam voelen, 
bezorgd zijn. We denken hierbij aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, 
vrienden of contacten, mensen die zorg nodig hebben. Ook denken we aan mensen die 
zorgen hebben over de gevolgen voor hun werk en aan mensen van wie juist in deze periode 
extra inzet wordt gevraagd.  

Als kerkelijke gemeente willen we omzien naar elkaar, maar vragen we er ook begrip voor 
dat het niet mogelijk is om elkaar te bezoeken. Een telefoontje of een kaartje sturen is altijd 
mogelijk en zullen we dan ook doen.  

Mocht er pastoraal bezoek/contact gewenst zijn, dan kunt u altijd per telefoon of per mail 
contact opnemen met de pastoraal coördinator Berlize Oltvoort of met één van de 
predikanten: 
Zij zijn bereikbaar via de mail: pastoraat@pgdewijngaard.nl of 
Ds. Henriëtte Bouwman, E: ds.h.w.bouwman@pgdewijngaard.nl ,  tel. 0545-286218 
Ds. Co Janssen, E: ds.j.janssen@pgdewijngaard.nl , tel. 0545-272705 
 
Diaconie 
Juist nu in deze onzekere tijd is uw financiële steun erg belangrijk. Nu de collectes in de 
kerkdiensten wegvallen willen we u graag blijven informeren over de doelen van de collectes 
in de komende weken. Misschien wilt u een bedrag overmaken op rekening nummer 
NL22RABO 0323 12 18 88   van de diaconie. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.       
5 april: Palmpasen – Jeugdwerk JOP  
12 april: Pasen – Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst  
Voor uitgebreide informatie over deze doelen verwijzen wij u naar De Wijnpers van april/mei 
2020  
 
 
Informatie 
Niet van alle gemeenteleden hebben we een mailadres. Misschien is dit voor u een goede 
gelegenheid om dit aan ons door te geven, zodat we u op de hoogte kunnen houden van het 
laatste nieuws in de gemeente. U kunt uw mailadres doorgeven aan de ledenadministratie; 
ledenadmin@pgdewijngaard.nl . 
 
 
 
 
Omarmen door los te laten… 

 

We moeten nog even volhouden in het afstand houden, in het omarmen door los te laten en 
vooruit te gaan door stil te staan. Het maakt kwetsbaar en het maakt een verlangen los om in 
alles de verbinding met elkaar te blijven maken.  

We gaan de Stille Week in die anders is. Een week die misschien nog wel stiller is dan 
anders, omdat onze gedachten ook gaan naar iedereen die ziek is, in ziekenhuizen of ic’s 
liggen of die iemand hebben verloren aan deze ziekte. Maar ook aan al die anderen die lijden 
omdat we elkaar niet kunnen bezoeken en niet kunnen omarmen, aanraken.  
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En toch mogen we in deze Stille Week ook die weg gaan van die ene mens die zijn weg ging 
tot het einde. Hij ging zijn weg van liefde tot het uiterste, door de diepte en het donker heen, 
ja zelfs door de dood heen. In Hem is er een doorkomen aan, want Hij vond de weg naar het 
leven, Hij vond de weg naar buiten, bevrijdend en helend. 

Dat wij ons ook mogen blijven vasthouden aan het besef dat er een doorkomen aan is en dat 
we uit de bron van Jezus’ levenskracht mogen putten om vol te houden… 

 

Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam. 
 
Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 
 

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad 

Bertus Hesselink, voorzitter ds. Henriëtte Bouwman 
Wilma te Boome, scriba  ds. Co Janssen 


