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Uit de kerkenraad
GOD ZAL ZORGEN

Als het coronavirus dreigt...
 

Je jubelt: God zal voor mij zorgen
wanneer ik hulp van Hem verwacht!

Toch kun je bang zijn, bang voor morgen:
één lange, eindeloze nacht.
Geloof wat vast en zeker is:
licht overwint de duisternis!

 
Je fluistert toch dat God zal zorgen

ook als geen zon je tegenlacht?
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen

doen wat geen mens meer had verwacht:
dan zal de aarde hemel zijn,

dan zal het eeuwig Pasen zijn!
 

André Troost

Voor u ligt alweer de derde gemeentebrief. Via deze weg houden
we u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de maanden dat we
niet bij elkaar kunnen komen. Zoals u wellicht al gehoord of gelezen
heeft, gaan we gebruik maken van een beeld- en geluidverbinding
voor het uitzenden van de kerkdiensten. Dit doen we in
samenwerking met de Protestantse gemeente Denekamp, in ons
kerkgebouw. Naast allerlei ideeën om thuis met het geloof en het
komende paasfeest bezig te zijn, reiken we in deze gemeentebrief
een toelichting aan op het gebruik van de digitale mogelijkheden
als kerkdienstgemist.nl en Givt (voor digitaal collecteren). Tevens
vindt u in deze gemeentebrief het dienstrooster voor de komende
periode. Mocht u zelf ideeën hebben voor deze nieuwsbrief of iets
willen opzetten dan horen we dat natuurlijk graag! 

Wij luiden de kerkklok op
woensdag 

 8 april 
om 19.00 uur
als teken van 

hoop, bemoediging 
en verbondenheid 
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Handleiding: 
Hoe kan ik de kerkdienst online volgen?

Via de computer: ga naar de website
www.kerkdienstgemist.nl. Vul bij 'Vind uw kerk' de
plaatsnaam 'Tubbergen' in. Vervolgens ziet u een
afbeelding van onze kerk. Klik op 'naar kerk' en u
ziet de uitzendingen. De directe link is:
https://kerkdienstgemist.nl/browse?city=4826-
Tubbergen&country=350-Nederland&state=356-
Overijssel

Kerkdienstgemist.nl heeft ook ook een app. Deze
is te downloaden in de App-store of in de
Playstore.

Als gemeente maken wij al langere tijd gebruik van de
diensten van kerkdienstgemist.nl. De website en de
app zijn zeer eenvoudig in het gebruik. Het is
bovendien niet nodig dat u een account aanmaakt. 
Voor wie er nog niet mee bekend is, leggen we
hieronder uit hoe u de uitzendingen kunt vinden. U
heeft alleen een computer, laptop of smartphone
nodig en een internetverbinding. 
 

 

 
Komt u er niet uit, vraag gerust om hulp! 
 
 

Collecten
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. We collecteren daarom voor
de mensen in de vluchtelingenkampen op het
Griekse eiland Lesbos. Het gaat om het project
'Borderline Lesvos' via Kerk in Actie.
 
Geven kan via Givt of middels een
overschrijving naar:
Diaconie: NL44 RABO 0151 4271 27
College van Kerkrentmeesters: 
NL90 RABO 0153 2061 52

Geef aan de collecte via Givt
Givt biedt een oplossing om zonder contant
geld toch te geven. Net als met contant geld
blijf je met Givt anoniem en bepaal je zelf
hoeveel je wilt doneren. Met Givt kan je
makkelijk gewoon blijven geven in elke
situatie, zonder contant geld. Om van Givt
gebruik te maken, moet u de app downloaden
op uw smartphone. In de app kunt u zoeken
op 'Tubbergen' en daar onze gemeente
selecteren. De gift wordt na twee werkdagen
van de rekening afgeschreven.  
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