20 MAART 2020 - WEEK 12

GEMEENTEBRIEF
Protestantse gemeente Tubbergen

Uit de kerkenraad
De uitbraak van het corona-virus en de bestrijding ervan
maakt dat wij op dit moment op een andere manier invulling
moeten geven aan het gemeenteleven.
Kerkdiensten, activiteiten en (pastorale) ontmoetingen zijn
deze weken niet mogelijk. Middels een wekelijkse
nieuwsbrief willen wij u van de ontwikkelingen op de hoogte
houden en invulling geven aan de onderlinge betrokkenheid.
In deze eerste uitgave informeren wij u over de genomen
besluiten voor de periode tot 6 april.
We wensen iedereen in deze moeilijke tijd Gods nabijheid
toe!

Bedrieglijk voorjaar
onzichtbaar
onrustig
wat waart wereldwijd
slechts een kwestie van tijd
of het goed is of fout
geen grens die het houdt
tussen niks aan de hand
en de dood in het land
wie kwetsbaar is, vreest
zoals altijd het meest
Zij houdt stil bij de bron
en put hoop in de zon
Hij schept afstand zo groot
tussen leven en dood
maar dat Woord, het geneest
verruimt weer de geest
wie verbindt, wordt verbonden
zieken gezonden
Bedrieglijk voorjaar
wat is toch ons lot
ontmoeting en afstand
met de ogen op God.
Een kyrie zonder kerkdienst
Bij de lezing voor zondag Oculi 'Ogen'
Jezus ontmoet de Samaritaanse vrouw
Joh. 4,5 e.v.
ds. Ciska Stark
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Over de kerkdiensten
Afgelaste diensten
Vanwege het verbod vanuit de overheid op activiteiten met
meer dan honderd personen en de bepaling zoveel mogelijk
thuis te blijven, hebben wij eerder gecommuniceerd dat de
diensten van 22 en 29 maart komen te vervallen. Nu de
maatregelen verlengd zijn tot 6 april zal ook de dienst van
zondag 5 april (inclusief de geplande palmpaaslunch) niet
doorgaan. Over de vieringen in de Stille Week en op
Paasmorgen is op dit moment nog geen duidelijkheid.
Televisie-kerkdienst op zondagochtend
De komende weken zendt de EO iedere zondagmorgen om
9.20 uur een televisie-kerkdienst uit op NPO 2. Op deze
manier wil zij mensen in de gelegenheid stellen om samen
een kerkdienst te beleven.
Collecte
Het is op dit moment niet mogelijk bij elkaar te komen. Dit
wil niet zeggen dat we als gemeente geen uiting kunnen
geven aan onze roeping tot betrokkenheid bij de
medemens. Daarom vragen wij u in deze tijd uw
collectebijdragen op een andere manier te geven.
Hoewel we ons realiseren dat deze periode voor veel
mensen in ons land zwaar en onzeker is, beseffen we ook
dat er talloze mensen zijn die leven onder zeer erbarmelijke
omstandigheden. De komende weken collecteren we
daarom voor de mensen in de vluchtelingenkampen op het
Griekse eiland Lesbos.
Het gaat om het project 'Borderline Lesvos' via Kerk in
Actie.
Zie: http://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-voorgestrande-vluchtelingen

Digitaal woord van
troost & bemoediging
vrijdag 20 maart 16.30 uur

Als gemeente zullen we op
digitale wijze zelf een
doordeweeks moment van
bemoediging aanbieden.
Iedere vrijdag zenden we van
16.30 tot 17.00 een half uur van
bezinning uit met een lezing, een
korte overdenking, gebeden en
muziek. Deze kunt u volgen via de
kerkradio en onze website
(www.pkn-tubbergen.nl). Na de
uitzending blijft deze beschikbaar
via kerkdienstgemist.nl en kan op
elk gewenst tijdstip door iedereen
worden beluisterd.

Geven kan via Givt of middels een overschrijving naar:
Diaconie: NL44 RABO 0151 4271 27
College van Kerkrentmeesters: NL90 RABO 0153 2061 52
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Activiteiten & Vergaderingen
Alle geplande activiteiten op het gebied van inspiratie,
ontmoeting en jeugdwerk komen te vervallen. We blijven de
richtlijnen en adviezen van het RIVM en de overheid volgen.
Indien de komende weken blijkt dat richtlijnen en
maatregelen worden verlengd dan nemen wij deze
vanzelfsprekend over.
Ook de vergaderingen van de kerkenraad, de verschillende
colleges en andere raden gaan niet door.

Pastoraat & Omzien naar elkaar

Wij luiden de
kerkklok op
woensdag
25 maart
om 19.00 uur
als teken van
hoop,
bemoediging
en verbondenheid

Vanwege de kans op besmetting en verspreiding is fysiek
huisbezoek in deze tijd niet mogelijk. Een uitzondering
hierop wordt gemaakt bij zeer urgente situaties. Dit gaat
altijd in overleg met de familie en we zullen de
voorgeschreven voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
We zoeken wel naar andere manieren van pastoraal contact.
Vanaf volgende week hopen de leden van het pastoraal team
(predikant, kerkelijk werker en ouderlingen) telefonisch met
mensen in contact te komen.
Vanuit de kerkenraad willen we iedereen oproepen om in
deze tijden naar elkaar om te blijven zien. Heb oog voor de
mensen die op dit moment weinig sociaal contact kunnen
hebben. Een telefoontje, kaartje of tekening zal hen goed
doen!
Heeft u zelf hulp nodig neem dan gerust contact op met de
leden van de diaconie. Dan kijken we samen op welke wijze
we bijstand kunnen geven.
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Rondom uitvaarten
De aula van De Delle blijft beschikbaar voor opbaring, maar
condoleances zijn op dit moment niet mogelijk.
Met betrekking tot begrafenissen en crematies hebben de
uitvaartondernemers zelf bepalingen opgesteld. Er zijn
onderlinge verschillen, maar in de regel mogen bij een
uitvaart maximaal dertig mensen aanwezig zijn en dienen zij
een veilige onderlinge afstand te bewaken.

Paascollecte
In deze periode is het niet mogelijk de paascollecte te
organiseren en te houden. Daarom zal deze worden
uitgesteld. We hopen op een later tijdstip u hiervoor te
kunnen benaderen.

De volgende
gemeentebrief
verschijnt op
vrijdag 27 maart
Deze nieuwsbrief
wordt verspreid
via e-mail en
gebubliceerd op
www.pkn-tubbergen.nl
Contact over verzending:
webmaster@pkn-tubbergen.nl

Jeugd & Jongeren

De kerk is dicht, het kinderwerk gaat door!

In de kindernevendienst werken we deze periode met
BijbelBasics, het programma van het Nederlands
Bijbelgenootschap. Inmiddels is deze serie ook te
downloaden voor thuisgebruik. Ga daarvoor naar
http://www.debijbel.nl/bijbelbasics en maak een account aan.
In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie
volgens Matteüs. Op zondag 22 maart staat het Onze Vader
(Mt 6:9-13) centraal. Jezus vertelt zijn leerlingen hoe ze
moeten bidden.
Denk eens met elkaar na waarom je bidden wel of niet
belangrijk vindt. Op welke momenten wordt er bij jullie thuis
gebeden? Hebben jullie standaardgebeden of versjes?
Bidden jullie thuis ook het ‘Onze Vader’? Welke zin uit het
‘Onze Vader’ vind je mooi?
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