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Uit de kerkenraad
We bevinden ons in een tijd van onzekerheid. Zolang er nog veel
onduidelijkheid is over de ontwikkeling van het coronavirus
worden de maatregelen telkens opnieuw tegen het licht
gehouden en waar nodig aangescherpt. Als kerkelijke gemeente
proberen we zo goed mogelijk op de veranderingen in te spelen
en te doen wat mogelijk is. Al blijft het moeilijk het vertrouwde
(tijdelijk) te moeten opgeven. 
 
Afgelopen maandag heeft de regering op een persconferentie
laten weten dat alle bijeenkomsten en evenementen dienen te
worden afgelast. Voor kerkelijke bijeenkomsten als een
huwelijksviering of een uitvaart wordt een uitzondering gemaakt.
Vanwege de wetgeving kan de overheid in principe geen
kerkdiensten verbieden, maar zowel de overheid als de scriba van
de Protestantse Kerk in Nederland roepen op over te gaan op
online-kerkdiensten om de verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan. Wij geven als kerkenraad gehoor aan deze oproep
en gaan ervan uit dat we tot 1 juni als gemeente niet bij elkaar
kunnen komen. 
 
We begrijpen dat deze situatie voor veel mensen heel ingrijpend
is. Je mist de ontmoeting, de verbondenheid en de kerkdiensten.
Maar we zullen alles in het werk stellen om het gemeenteleven de
komende maanden zo goed mogelijk te faciliteren. Daarover leest
u meer in deze gemeentebrief. Heeft uw zelf ideeën, we horen het
graag! 

Gedicht in bange dagen
 

Hoop is dat ding met veertjes
dat neerstrijkt in de ziel

er wijsjes zonder woorden zingt
en nooit valt hij er stil 

 
hoe hard de wind ook waaien zal

hoe hevig ook de storm
hij die zovelen warmte biedt

dat vogeltje houdt vol
 

(Emily Dickinson)



Over de kerkdiensten 
Op grond van de huidige bepalingen gaan we ervan uit dat we
tot 1 juni a.s. geen reguliere kerkdiensten kunnen houden. Hoe
gaan we dit verder invullen?
Op dit moment hebben we een wekelijks moment van
bezinning op vrijdagmiddag. Nu we weten dat we voor een
langere periode een alternatief moeten hebben, is er een plan
gemaakt dat we hierbij aan u voorleggen.
We gaan door met het wekelijkse moment van bezinning tot
vrijdag 3 april. Op Goede Vrijdag (10 april) zal er om 19.30 uur
een uitzending zijn via kerkdienstgemist.nl en de kerktelefoon.
Vanaf paasmorgen zal er iedere zondagochtend een dienst
worden uitgezonden via de genoemde kanalen.
 
Kerkdienst online met geluid en beeld
Op dit moment hebben we in de kerkzaal de beschikking over
een audio-verbinding. We zijn bezig met een versnelde aanleg
van een beeldverbinding en hopen dat iedereen zich zo de
komende periode bij de kerk en de diensten betrokken kan
blijven voelen. Een andere reden voor het aanleggen van een
beeldverbinding zijn de strenge regels die gelden voor
kerkelijke uitvaarten. Op deze manier is er de mogelijkheid de
afscheidsplechtigheid voor meer mensen beschikbaar te
stellen. 
We hopen dat het lukt om vanaf Goede Vrijdag met beeld uit te
zenden. De kerktelefoon blijft in gebruik. 
 
Samenwerking met Protestantse gemeente Denekamp
Het is goed om in deze tijd niet alleen als mensen onderling,
maar ook als kerken oog te hebben voor elkaar. Vanuit de
samenwerking van de Kleine Ring ontstond het idee om als
Protestante gemeenten van Tubbergen en Denekamp samen op
te trekken in het uitzenden van kerkdiensten. De kerk in
Denekamp heeft geen beschikking over apparatuur om
kerkdiensten uit te zenden. De online-kerkdiensten zullen in
Tubbergen worden uitgezonden, maar de predikant van
Denekamp, ds. Erna Lensink, zal in afwisseling met ds. Esther
Scheer de diensten verzorgen. De gemeenteleden uit
Tubbergen kunnen gewoon gebruik maken van bekende
kanalen om de kerkdienst te volgen. Daarin wijzigt niets. 
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Digitaal woord van 
troost & bemoediging
vrijdag 27 maart 16.30 uur

We hebben veel positieve reacties
gekregen op de uitzending van
vorige week vrijdag. Deze week zal
ds. Joke Berkhout op vrijdag 27
maart van 16.30 tot 17.00 een half
uur van bezinning verzorgen 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. 



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.
 
Deze week starten de leden van het pastoraal team
(predikant, kerkelijk werker en ouderlingen) met een
bellijst. We vinden het fijn even met mensen contact te
hebben en te horen hoe het is. 
 
Hierbij willen we ook 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, kaarsje of tekening doet goed!  
 
Heeft u zelf hulp of ondersteuning nodig, neem dan gerust
contact op met de leden van de diaconie. Dan kijken we
samen op welke wijze we bijstand kunnen geven.

Nu we als gemeente niet bij elkaar kunnen komen, wil dit 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-voor-gestrande-
vluchtelingen
 
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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Pastoraat & Omzien naar elkaar
Wij luiden de
kerkklok op
woensdag 
 1 april  

om 19.00 uur
als teken van 

hoop, 
bemoediging 

en verbondenheid 

Collecte



De methode voor de kindernevendienst (Bijbel Basics) heeft het
materiaal aangepast zodat dit ook thuis te gebruiken is.
Wanneer je een gratis account aanmaakt kun je het materiaal
downloaden en er thuis samen mee aan de slag! 
In het project voor de 40-dagentijd 'Tussen hemel en aarde'
staat de boodschap van Jezus centraal zoals die naar voren
komt in de Bergrede. Deze zondag horen we over twee
mannen die een huis gaan bouwen (Matteüs 7,24 - 8,1).

Kerk thuis

Palmpasenstok
Leuk om met elkaar te doen: een
palmpasenstok maken! Op
www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/klieder
kerk-thuis-palm-pasen/ kun je een bestand
downloaden waarin staat hoe je een stok
kunt maken en wat je nodig hebt.

Zie www.opwegnaarpasen.nl voor een
handreiking om thuis de Stille Week te vieren.
Met een doorgaande liturgie van Witte
Donderdag tot en met Paasmorgen, die geschikt
is om te gebruiken in huiselijke setting. Per dag
is er een downloadpakket met uitleg over de
opzet van de viering.

Op weg naar  Pasen

Bijbel Basics 5 april 2020

http://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/kliederkerk-thuis-palm-pasen/
http://www.opwegnaarpasen.nl/

