Een hartelijke groet aan ieder die deze Nieuwsbrief leest.
Zondag 18 juli 2021: morgendienst 9.30 uur
Voorganger:

ds. P.M.W. van der Schans, IJsselstein

Ouderling van dienst:

Ineke van der Neut

Organist:

Han Langeveld

Koster:

Michel de Goeij

Kinderkerk:

alle basisschoolgroepen

1e collecte:

Algemeen kerkwerk

2e collecte:

Diaconie

Bij de collecten: u kunt weer persoonlijk bijdragen maar ook via Ideal overmaken
op de PGO-website, klik bij Kerkdiensten op de collectezak. Of met de Kerkgeldapp. Voor niet-internetters: Vraag een vertrouwd iemand om dit namens u te doen,
het kan anoniem. Een enveloppe met geld of waardebonnen in de brievenbus van
één van de diakenen of op Oost IJsselkade 25 is ook nog een optie.

Zondag 25 juli 2021: morgendienst 9.30 uur
Voorganger:

ds. L. Webbink, Linschoten

Zondag 1 augustus 2021: morgendienst 9.30 uur
Voorganger:

ds. F.C. van Dijke, Woerden

Zondag 8 augustus 2021: morgendienst 9.30 uur
Voorganger:

ds. M.S. Meiring-Snijder, Woerden

Zondag 15 augustus 2021: morgendienst 9.30 uur
Voorganger:

ds. C. Burger, Kamerik

Zondag 22 augustus 2021: morgendienst 9.30 uur
Voorganger:

mw. Sippy Klercq-Hofstra

Zondag 29 augustus 2021: morgendienst 9.30 uur
Voorganger:

ds. A. van Alphen-Keijzer, Haastrecht

Overige vieringen
23 juli

19.00 uur

Weeksluiting Wulverhorst, mw. Sippy Klercq

30 juli

19.00 uur

Weeksluiting Wulverhorst, ds. Roelof de Koning Gans

6 augustus

19.00 uur

Weeksluiting Wulverhorst, pastor Huub Spaan

13 augustus

19.00 uur

Weeksluiting Wulverhorst, ds. Roelof de Koning Gans

20 augustus

19.00 uur

Weeksluiting Wulverhorst, pastor Huub Spaan

27 augustus

19.00 uur

Weeksluiting Wulverhorst, mw. Sippy Klercq

S.v.p. van te voren aanmelden via 0348-562214
-2-

Omzien naar elkaar

Na een uitzonderlijk zware laatste periode is mevrouw S. Versluijs-Reijngoud – Sita- op 10 juli jl.

overleden. De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden op vrijdag 16 juli. Onze gedachten en gebeden
gaan uit naar haar man Jan (vd Griendstr. 12, 3421 EC) en allen die haar dierbaar zijn.
Rien van der Stok is vorige week zaterdag opgenomen in het ziekenhuis en wacht nu op een operatie.
Zijn adres is Groene Hart Ziekenhuis, afd. B2, kamer 220, Postbus 1098, 2800 BB Gouda.
Velen van ons zullen kunnen genieten in de komende weken maar we kennen, in onze Gemeente en
daarbuiten, ook mensen met ernstige zorgen over de gezondheid, met grote spanningen, rouw,
eenzaamheid, juist nu. Weet dat we als Gemeente daar ook bij stil staan, aan u denken en voor u bidden.
Hoe verder met corona?
Even ging het heel goed met alle coronacijfers, maar inmiddels is de situatie in het land al weer helemaal
anders. Toch wordt, zoals al eerder afgesproken, het crisisteam opgeheven. Maar een kleine delegatie
wordt voortgezet als coronateam: Han Langeveld, Jan van Wijk en Paul Geurtsen blijven paraat om de
kerkenraad te blijven ondersteunen en adviseren over de corona-aanpak. Want voorlopig zal corona wel
bij de realiteit blijven horen. Inmiddels zijn er richtlijnen uitgewerkt voor alle groepen, bijeenkomsten
en activiteiten in de kerk, zodat iedereen daarmee in zijn eigen ‘afdeling’ uit de voeten kan. Denk bv aan
de kosters, gastvrouwen, jeugdwerk, etc. Daarnaast blijft het voor iedereen een persoonlijke
verantwoordelijkheid om de basismaatregelen te blijven volgen. U weet het vast al uit uw hoofd: vooraf
reserveren, 1,5 meter afstand houden, handen reinigen en bij klachten thuisblijven.
Overigens konden we afgelopen zondag, tijdens de goedbezochte doopdienst al zien dat dit prima
verliep. We konden met elkaar een mooie viering meemaken en weer genieten van wat er wél kan!
Deze stukjes zullen vanaf nu alleen nog af en toe in de nieuwsbrief verschijnen, met name op momenten
dat er wijzigingen in de maatregelen zijn.
U kunt zich vanaf woensdag aanmelden via de website PGO; per telefoon: 0348-410178 (tot zaterdag
17.00 uur) of d.m.v. een mailtje aan: scriba@protgemoudewater.nl.
Heeft u een vraag of wilt u iets delen, dan horen wij dat graag van u!
Cisca
Aantal weken geen Nieuwbrief !
Tijdens schoolvakanties nemen we, als dat mogelijk is, wat rust. Mede daarom zal voor de zondagen van
25 juli t/m 29 augustus geen Nieuwsbrief worden uitgebracht. Er zijn wel mededelingen tijdens de
kerkdiensten, in deze Nieuwsbrief hebben we de gegevens daarvan verkort opgenomen en in
Ontmoeting staat ook de nodige informatie. Daarnaast houden we onze website bij. Voor degenen die
niet werken met internet is dat lastig maar het goede nieuws is dat ieder die een mobiele telefoon, een
tablet of PC heeft, als regel op elke plaats, eventuele bijzonderheden kan raadplegen op
www.protgemoudewater.nl
Geniet allen zo mogelijk even van het onthaasten……..

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP)
Indien u een pastoraal bezoek wenst (of denkt dat iemand anders daar behoefte aan zou kunnen
hebben) neemt u dan contact op met het Pastoraal Contactpunt (PCP@protgemoudewater.nl). Wilt u een
Nieuwsbrief thuis ontvangen? Geef het aan ons door. Gaat u naar het ziekenhuis of komt u weer thuis?
Geef het aan ons door. Verandert er wezenlijk iets aan uw situatie of zijn er geloofszaken die u wenst te
bespreken? Wij vernemen het graag van u! Wij kunnen alleen iets doen als ú ons informeert!!
Marcella Grob - Blijleven tel: 06 15 458071 en Joke Weerstand tel: 0348-564366
In verband met corona gelden noodzakelijke regels. Zie www.protgemoudewater.nl/corona_maatregelen
Kopij s.v.p. uiterlijk aanleveren op donderdag 2 sept. a.s. om 10 uur via Nieuwsbrief@protgemoudewater.nl

