PGO en coronacrisis

Ons land is de afgelopen weken in hoog tempo in een ongekende crisis
terechtgekomen. Onze samenleving is grotendeels tot stilstand gekomen en de
onzekerheid is groot. Wat staat ons nog te wachten? Tot voor kort had niemand dit
voor mogelijk gehouden. De gezondheid van ons allen is ineens veel minder
vanzelfsprekend geworden dan zoals die voor veel mensen altijd was. Dat geldt
zeker voor kwetsbaren en ouderen onder ons. Dit doet iets met ons, naar lichaam
én ziel.
Juist in zo’n crisis heb je behoefte om steun bij elkaar te zoeken. Juist dan zijn
bidden, vieren en gemeenschap beleven zo belangrijk voor leden van een
christengemeente! Maar fysiek in grotere groepen bij elkaar komen, zoals bij een
kerkdienst, is de komende weken (tot begin april en misschien nog veel langer)
niet mogelijk. Ook vergaderingen, clubs en andere bijeenkomsten die in ons
kerkgebouw worden gehouden zijn afgezegd. Dit geldt ook voor afspraken met
externe huurders. Dit alles is ingrijpend, maar de zorg voor de gezondheid van
mensen staat voorop. We rekenen op uw begrip hiervoor!
Tegelijkertijd beseffen we dat we alles op alles moeten zetten om de ontmoeting
met elkaar zoveel als mogelijk in stand te houden. Ontmoeting tussen God en
mensen en met elkaar, voor zover dat van ons afhangt. Ontmoeting om zorg en
hoop te delen, te helpen en te steunen, bemoediging te geven en te ontvangen.
Hoe we dit op de langere termijn kunnen en gaan doen weten we nog niet precies.
Veel zal afhangen van de landelijke ontwikkelingen en maatregelen van de
overheid. Voor de kortere termijn hebben we daarover een aantal besluiten
genomen.
Om in onze gemeente namens de kerkenraad de uitvoering te coördineren is een
team gevormd waaraan wordt deelgenomen door predikant, voorzitters kerkenraad
en diaconie, scriba, Han Langeveld als coördinerend ouderling en Ko Jongerius
namens commissie Multimedia.
Deze week is onder andere het volgende afgesproken:
Vanaf a.s. zondag 22 maart houden we voorlopig elke zondagmorgen om 10.00
uur een korte viering of overdenking (20 minuten) die live via Kerk TV (zie website
www.protgemoudewater.nl), thuis is te volgen. Hierbij zijn een predikant en enkele
PGO medewerkers, maar geen gemeenteleden, bij aanwezig. Via de scriba kunt u
voorbeden aandragen, suggesties doen en reageren.
Met ouderlingen en contactpersonen is de afspraak gemaakt dat zij telefonisch
goed de (pastorale) contacten met gemeenteleden onderhouden. Ook u kunt
hiervoor via het PCP een initiatief nemen, niet alleen voor uzelf maar ook voor
andere gemeenteleden als u zich in deze omstandigheden zorgen over hen maakt.
We brengen de Nieuwsbrief met enige regelmaat -dus niet altijd iedere week! - uit
en sturen die het liefst per e-mail aan iedereen toe.

Als uw e-mailadres nog niet bij ons bekend of veranderd is, geef dit dan s.v.p. door aan

kerkbureau@protgemoudewater.nl. Gemeenteleden van wie PGO geen e-mailadres heeft ontvangen
de Nieuwsbrief in de bus maar dat gaat natuurlijk minder snel.

We zorgen ervoor dat alle actuele informatie over onze gemeente zo snel mogelijk op onze website
www.protgemoudewater.nl staat. Dit is de snelste manier om iedereen te informeren, kijk er dus

regelmatig op als u die mogelijkheid heeft! Op diezelfde website vindt u de knop ‘Forum’: daar kunt u

vermelden wat u met anderen wilt delen, zowel gedachten en teksten ter bemoediging als een concreet
aanbod om elkaar tot hulp te zijn. Zo kunnen we met elkaar ook in contact zijn. We bekijken eveneens
de mogelijkheden om vanuit de Kinderkerk iets speciaal op de kinderen gericht op de website te zetten.
Woorden en daden, zolang deze maar tot zegen zijn van ons allemaal als kerkgemeenschap!
We hebben ook gesproken over eventuele uitvaarten die vanuit ons kerkgebouw zouden kunnen
plaatsvinden. Rekening houdend met de landelijke richtlijnen zal dit dan gebeuren in nauw overleg met
de nabestaanden en de begrafenisonderneming.
Al deze initiatieven kunnen we natuurlijk alleen uitvoeren én volhouden met de inzet van heel veel
mensen uit onze gemeente! Daar zijn we op voorhand heel erg blij mee en we zijn tevens dankbaar voor
de kracht en inspiratie die ieder daarvoor ontvangt. Maar: wees ook zuinig op jezelf en op de ander….
Laten we extra omzien naar elkaar, ook naar degenen die op het oog ‘sterk’ zijn! Van niemand wordt,
zeker in onze gemeenschap, het onmogelijke gevraagd. Zo kunnen we er alle vertrouwen in hebben dat
we juist in de komende periode voluit als Ontmoetingsgemeente kunnen blijven functioneren.

Viering 22 maart, 10.00 uur:

In deze korte viering zal ds. Kees Burger voorgaan. Bas Vliegenthart bespeelt het orgel.

Omzien naar elkaar

De operatie van Birgit van den Heuvel, waarbij een definitieve neurostimulator geplaatst zou worden, is
helaas weer niet doorgegaan. We wensen haar wederom veel sterkte bij het wachten op een nieuwe
datum. Hans Verwey verblijft nog steeds in het ziekenhuis, de ontstekingswaarden dalen wel, het is
afwachten of deze ontwikkeling doorzet. Ook hier is veel geduld vereist.
De ouders van de pasgeboren Quincy Baars laten het volgende weten: De uitslag van de MRI-scan is dat
we voorlopig positief mogen zijn omdat er minimale schade te zien is. Wat dit voor de toekomst inhoudt
is onzeker, maar gezien de vooruitgang die Quincy maakt zijn we positief. We mogen donderdag 19
maart naar huis. Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven en de gebeden. Wij hebben Zijn
aanwezigheid gevoeld en Hij blijft over ons waken.
Voor alle zieken, mensen met zorgen of angst, voor onze hele gemeente bidden wij dit gebed:
Ik bid dat God jou zegent;
Dat door jouw leven heen
je steeds zult ervaren ‘God laat me niet alleen’

Contact met het Pastoraal Contactpunt
Als u op pastoraal gebied iets wilt melden of delen, neemt dan contact op met het Pastoraal
Contactpunt. Zijn er geloofszaken die u wenst te bespreken, wij vernemen het graag van u!
Agnelle van der Linde tel. 563027 / Joke Weerstand tel. 564366, mail PCP@protgemoudewater.nl
www.protgemoudewater.nl
Nieuwsbrief@protgemoudewater.nl

