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  Nieuwsbrief 16 oktober 2020 

 

 

 

Beste gemeenteleden, 

 

Wij zien en horen via de media dat de verspreiding van het Coronavirus, ook in onze omgeving, 
toeneemt. Na een persconferentie van de overheid deze week, zijn de maatregelen voor heel 
Nederland weer aangescherpt. Ook wij als kerkelijke gemeente hebben ons deze week beraden 
wat wijsheid is. Dan komt de vraag of je doorgaat met kerkdiensten met maximaal 30 bezoekers 
of toch weer terug gaat naar online diensten. 
 
Vandaag kregen wij het bericht dat één van de bezoekers van de kerkdienst van 11 oktober 
deze week positief getest is op het coronavirus. Inmiddels zijn alle bezoekers van deze 
kerkdienst geïnformeerd.  
Dit bericht heeft ons toch doen besluiten om, in ieder geval de komende twee zondagen, alléén 
een online dienst zonder bezoekers te houden. 
 
In de komende weken zullen wij een besluit nemen of we daarna met online diensten verder 
gaan of weer diensten met maximaal 30 personen gaan houden. 
 
Hierover zullen wij u zo goed mogelijk informeren via de nieuwsbrieven en de website. 
 
 
Kerkdiensten 
Zondag 18 oktober is er om 10.00 uur een online dienst in de Joriskerk.  Deze dienst wordt via 
een beeldverbinding online via de website van de gemeente uitgezonden:   
www.pgdewijngaard.nl/meeluisteren en is te beluisteren via de luisterkastjes. 
Zondag 25 oktober zal er ook om 10.00 uur een online dienst zijn waarin ds. Co Janssen voor zal 
gaan. 
 
 
Collectes 
Juist nu in deze onzekere tijd is uw financiële steun erg belangrijk. En willen we u graag blijven 
informeren over de doelen van de collectes in de komende weken.  Misschien wilt u daarvoor een 
bedrag overmaken op de rekeningnummers van de Diaconie en het College van 
Kerkrentmeesters.  
   18 oktober  - Kerk in Actie Wereldvoedseldag 
   25 oktober - Orgelfonds (kerkrentmeesterlijk werk) 
 
Voor uitgebreide informatie over deze doelen verwijzen wij u naar De Wijnpers van oktober.  
Rekeningnummers: 
NL22RABO 0323 12 18 88   Diaconie  
NL06RABO 0309 10 29 60   College van Kerkrentmeesters 
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Als u in het bezit bent van collectebonnen, kunt u ook een enveloppe met daarin collectebonnen 
in de brievenbus van de Instuif doen. Wilt u op de enveloppe aangeven of deze voor de diaconie 
of voor kerkrentmeesterlijk werk bestemd is? 

http://www.pgdewijngaard.nl/meeluisteren
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Ontmoetingen in De Wijngaard 
In verband met de nu geldende maatregelen en adviezen, hebben wij helaas moeten besluiten  
de ontmoetingen in De Wijngaard tot nader bericht uit te stellen. 
 
 
Tot slot 

 "Tussen de tijd in woorden en gebroken zinnen klinkt zacht in mij, 
  aanhoudend door mijn botten heen 
  tot in het diepste ruggenmerg 
  en daar nog boven een zin van ragfijn draad omspoeld: 
  ÍK ZAL ER ZIJN." 
  

Een zin uit een gedicht van Jannet Delver  
De Eeuwige is bij ons. 
  

  
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, 
 
 
Bertus Hesselink, voorzitter  ds. Henriëtte Bouwman 
Wilma te Boome, scriba  ds. Co Janssen 


