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  Nieuwsbrief 15 januari 2021 

 

Beste gemeenteleden, 

Deze week hebben we in de persconferentie gehoord dat het niet goed gaat met de 
ontwikkelingen rondom het coronavirus en heeft de overheid besloten de landelijke lockdown te 
verlengen tot 9 februari 2021 en misschien komen er nog aanvullende maatregelen. Er zijn grote 
zorgen over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus. 

Ook wij als kerkelijke gemeente maken ons zorgen over deze ontwikkelingen. De PKN heeft het 
dringende advies uitgebracht om in ieder geval de eerste vier weken niet te zingen in de kerk, 
ook niet door een kleine groep of door één persoon.  

Gezien deze ontwikkelingen heeft het crisisteam deze week het besluit genomen dat er vanaf 
aanstaande zondag, in ieder geval tot 9 februari 2021, zo min mogelijk mensen in de kerk 
aanwezig zullen zijn. Er zal niet meer door één persoon of een groepje gezongen worden in de 
kerk en er zal ook geen lector aanwezig zijn. We zullen weer gebruik maken van online 
aangeboden muziek en zang. Dat betekent dat er vanaf aanstaande zondag alleen een 
predikant, ambtsdrager en technicus in de Joriskerk aanwezig zullen zijn. 

Wij hopen op uw begrip voor dit besluit. 

 
Kerkdiensten 
Iedere zondagochtend is er om 10.00 uur een online-dienst zonder bezoekers in de Joriskerk, 

deze dienst zal via een beeldverbinding op de website van de gemeente uitgezonden worden:  

www.pgdewijngaard.nl/meeluisteren en is te beluisteren via de luisterkastjes 

17 januari Heilig Avondmaal ds. H.W. Bouwman 

24 januari    ds. J. Janssen 

31 januari    ds. J. Janssen 

 

In de dienst van 17 januari 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. 

 
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.    
   17 januari - kerkrentmeesterlijk werk t.b.v. orgelfonds 
   24 januari - missionair werk 
   31 januari - jong protestant 
Voor uitgebreide informatie over deze doelen verwijzen wij u naar De Wijnpers van 
december/januari. 
Rekeningnummers: NL22RABO 0323 12 18 88   Diaconie  
   NL06RABO 0309 10 29 60   College van Kerkrentmeesters 
 
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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Actie kerkbalans 
Vanaf zaterdag 16 januari zou de Actie Kerkbalans van start gaan. Alles was al geregeld, de 
lopers zijn al geïnformeerd, brieven liggen klaar etc. Maar gezien de ontwikkelingen rondom het 
Coronavirus, de Lockdown en de zorgen die we ons hierover maken, heeft het College van 
Kerkrentmeesters, in overleg met het crisisteam, besloten de Actie Kerkbalans tot nader orde uit 
te stellen. Dit geldt voor zowel de papieren als voor de digitale Actie Kerkbalans.  

Op dit moment vinden we het niet wenselijk om de lopers van Actie Kerkbalans te vragen langs 
de deuren te gaan om de enveloppen weg te brengen en later weer op te halen. 

Zodra er meer bekend is over het verloop van de Coronacrisis en de maatregelen die daarbij 
horen, zullen wij u informeren wanneer wij gaan starten met de Actie Kerkbalans.  

 
Informatie 
Wij beseffen dat we met de nieuwsbrief niet alle gemeenteleden bereiken. Kent u iemand in uw 
omgeving die geen internet heeft? Misschien wilt u de nieuwsbrief dan uitprinten en bij hen in de 
bus doen? Alvast hartelijk dank.  

 
 
Tot slot  
De persconferentie afgelopen week was met een indringende boodschap en stemde velen 
somber en gaf ook iets weer van angst voor het onbekende, niet wetend wat ons nog te wachten 
staat. 
Hoe onzeker en angstig het ook is, hoe moeilijk het is om thuis te werken en je kinderen moet 
onderwijzen, je vaak alleen zit of juist geen werk hebt en je niet weet hoe je het hoofd boven 
water moet houden en weinig perspectief meer ziet...  
Voor iedereen geldt:  

houd moed, heb lief! 
 

We kijken uit naar vaccinatie tegen Covid19. 
Zolang moeten we het met elkaar volhouden en juist met elkaar doen: 
 
We mogen door het water gaan en elkaar deze zondag bemoedigen rondom de tekenen van 
Brood en Wijn. 
 

Tot wij elkaar weerzien 
Dat het pad zich voor je zal ontvouwen, 
dat je de wind altijd in de rug zult hebben, 
dat de zon warm in je gezicht zal schijnen, 
dat de regen op je land zal neerdalen, 
dat het vuur in je huis nooit zal doven, 
dat de Eeuwige God je in zijn 
beschermende hand zal houden, 
tot wij elkaar weerzien. 
  (gebed van Indianen in Noord-Amerika) 

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


