
  

 

  Nieuwsbrief  8 mei 2020 

 

Beste gemeenteleden, 

Afgelopen week hebben we allemaal in de persconferentie van de overheid gehoord dat in 

de komende tijd diverse maatregelen versoepeld zullen worden.  

Als alles goed blijft gaan en het virus onder controle blijft, zullen in de komende periode en 

vanaf 1 juni meer versoepelingen van de maatregelen volgen en komt er voorzichtig meer 

ruimte om weer wat te ondernemen. Zoals nu is aangegeven mogen er vanaf 1 juli 2020 

weer kerkdiensten met maximaal 100 personen gehouden worden, met inachtneming van de 

regels van het RIVM, waaronder de 1,5 meter afstand.  

Wij weten dat velen van u de zondagse kerkgang missen en begrijpen dat goed. Maar wij 

vragen nog even uw geduld en begrip dat wij nu nog niet duidelijk kunnen zeggen hoe wij de 

kerkdiensten zullen gaan invullen. Wel is nu al duidelijk dat we, met 1,5 meter afstand, in 

geen van onze kerkgebouwen 100 mensen kunnen plaatsen. Wij zullen zorgvuldig moeten 

kijken naar de mogelijkheden binnen de geldende richtlijnen. De Landelijke kerk (PKN) is 

bezig met het maken van een protocol voor de komende tijd. Deze adviezen zullen wij in 

onze overwegingen meenemen. De kerkenraad gaat zich de komende tijd beraden hoe wij 

de kerkdiensten in PG De Wijngaard op een goede en verantwoorde manier kunnen gaan 

organiseren en zullen daarbij alle mogelijkheden met elkaar bekijken. Wij zullen u hierover in 

de Wijnpers en de nieuwsbrieven informeren.  

 

Kerkdiensten in de maanden mei en juni 

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.  

 

Zondag 10, 17 en 24  mei zal ds. Henriëtte Bouwman voorgaan. 

Op Hemelvaartsdag, 21 mei, is er ook een digitale dienst, die om 10.00 uur begint, waarin ds. 

Henriëtte Bouwman zal voorgaan. 

Zondag 31 mei vieren we Pinksteren, ook deze dienst, waarin ds. Co Janssen en ds. 

Henriëtte Bouwman zullen voorgaan, zal om 10.00 uur via de website uitgezonden worden. 

 

Luisterkastjes 

Voor de gemeenteleden die geen internet hebben en toch graag de dienst mee willen 

luisteren, dat kan. Er zijn nog enkele luisterkastjes beschikbaar. Wilt u of weet u iemand die 

hiervan gebruik wil maken, neemt u dan contact op met één van de diakenen of met de 

scriba, tel. 0545-271353. 

 

http://www.pgdewijngaard.nl/meeluisteren/


 

 

 

De Nieuwe Rank 

De pioniersplek ‘De Nieuwe Rank’ heeft op zondagmiddag om 17.00 uur een uitzending via 

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.  

 

Openstelling kerk 

Iedere woensdag is de Joriskerk in Borculo van 11.00 - 12.00 uur en van 19.00 - 20.00 uur 

open 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. 

 

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 

 

Collectes 

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 daarvoor een bedrag overmaken op rekening 

nummers van de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters. 

NL22RABO 0323 12 18 88   Diaconie  

NL06RABO 0309 10 29 60  College van Kerkrentmeesters 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

De diaconale collectes de komende weken zijn bestemd voor: 

10 mei: Jeugdwerk Jop 

17 mei: project van Jean de Dieu in Rwanda 

Voor uitgebreide informatie over deze doelen verwijzen wij u naar De Wijnpers van april/mei 2020.  

 

Vakantie 

Ds. Co Janssen zal i.v.m. vakantie van 8 t/m 25 mei afwezig zijn. 

 

mailto:pastoraat@pgdewijngaard.nl
mailto:ds.h.w.bouwman@pgdewijngaard.nl
mailto:ds.j.janssen@pgdewijngaard.nl


Informatie 

In de eerste week van juni zal er een Wijnpers uitgebracht worden voor de maand juni en 

vervolgens komt er in de eerste week van juli een Wijnpers voor de maanden juli en 

augustus. Hierin zullen wij u zo goed mogelijk informeren over de maatregelen en wat dat 

voor ons als Protestantse Gemeente De Wijngaard betekent. Kopij voor de Wijnpers van juni 

kunt u tot maandag 25 mei om 12.00 uur bij één van de redactieleden inleveren. 

Over actuele zaken en de diensten in de zomermaanden zullen wij u zo veel mogelijk per 

Nieuwsbrief op de hoogte houden. Deze nieuwsbrief plaatsen wij wekelijks op de website 

www.pgdewijngaard.nl en/of mailen wij naar bij de ledenadministratie bekende mailadressen. 

 

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 . 

 

Wij beseffen dat we niet iedereen bereiken via de website, facebook en/of mail. Kent u 

mensen in uw omgeving die geen internet hebben, wilt u hen dan informeren? Misschien 

kunt u de nieuwsbrief printen en bij hen in de bus doen? Alvast hartelijk dank. 

 

Gods aanwezigheid 
 
In de lezingen uit Exodus lezen we deze weken van Gods aanwezigheid in een wolk. De 
wolkkolom die voor het volk uitgaat overdag en de vuurkolom die ’s nachts licht geeft. God 
laat zijn volk niet los en beschermt het overdag en in de nacht. 
De mooie parallel ligt in Hemelvaart en Pinksteren, waar Jezus door een wolk aan het zicht 
van de discipelen onttrokken wordt. Hij wordt als het ware in de aanwezigheid van God 
opgenomen. Met Pinksteren verschijnt God in een nieuwe gestalte in tongen als van vuur en 
een geluid als een windvlaag, de Heilige Geest wordt aan ons gegeven om ons leven te 
verlichten met Gods aanwezigheid overal en altijd. 
Dat u en jij Gods aanwezigheid, juist ook in deze verwarrende tijd, mag ervaren als een 
kracht die je omgeeft. 
 
Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven,  
sprekend nabij, de stilte verwacht U,  
mensen bestaan U, zien en beleven U.  
 
Mensen van vlees van licht en gesteente  
hard en van bloed een vloed niet te stelpen  
mensen uw volk uw stad hier op aarde.  
 
Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.  
Adem ons open maar ons uw aarde  
uw nieuwe hemel vrede op aarde.  
 
   Lied 893 
 
 
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad 

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

http://www.pgdewijngaard.nl/
mailto:ledenadmin@pgdewijngaard.nl

