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  Nieuwsbrief 9 april 2021  
 

 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Voor het tweede jaar op rij was de Paascyclus in een bijna lege kerk. Hoewel 
we het heel graag anders wilden, was het ook weer indrukwekkend om het 
mee te maken. Want het belangrijkste is dat het verhaal van de Stille Week en 
Pasen wordt doorverteld en dat het licht van de opstanding en het nieuwe 
leven ons leven binnenkomt.   
De nieuwe paaskaars, die dit jaar hopelijk in al onze kerkgebouwen weer in 
een kerkdienst kan branden, heeft een afbeelding van de levensboom. Een 
boom als in psalm 1, geplant aan stromend water. Drinkend uit de bron van het 
leven. Daarboven zien we een regenboog als teken van hoop en verwachting. 
Ook wij mogen de hoop en de verwachting uitspreken, dat we met elkaar, dat 
verhaal van bevrijding weer mogen delen in kerkdiensten waar we elkaar weer 
mogen ontmoeten. Tot die tijd houdt die levensboom en die regenboog de 
hoop en de verwachting levend in ons hart.  
Nog even volhouden en dan…. Houd moed en heb lief! 
 
 
 
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, 
https://pgdewijngaard.nl/meeluisteren uitgezonden worden en is te beluisteren via de 
luisterkastjes. 
 
11 april   ds. J. Janssen 
18 april   ds. H.W. Bouwman 
 
 
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.    
   11 april – Cliniclowns 
   18 april – Rwanda, Jean de Dieu 
 
Voor uitgebreide informatie over deze doelen verwijzen wij u naar De Wijnpers van maart. 
 
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? 

https://pgdewijngaard.nl/meeluisteren
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Tot slot  

 

Dit is de plaats 

 

Al had niemand mij ooit gezien 

en betekende ik  

in niemand’s ogen iets 

al was ik nog nooit begrepen 

en bleef mijn hart  

gesloten 

al was ik nooit ik 

ontheemde  

vreemde  

voor mezelf 

was er niemand die me liefhad 

 

maar was ik kostbaar  

in de ogen van 

één  

die hoort en ziet… 

dan is dit de plaats –  

de plaats van het zien 

dit de tijd –  

de tijd om te zijn 

dit de bron –  

de bron van de levende 

die mij ziet 

 

Juut Meijer 

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

 

 


