GEMEENTEBRIEF
Protestantse Gemeente Westervoort
tiende jaargang

7 juni 2020
Voorganger:

Trinitatis
Uitzending vanuit de Protestantse Kerk te Zevenaar
Ds. Alle Jonkman

Bij de dienst
Op 7 juni is het zondag trinitatis, zondag van de drieëenheid. Gods drieeenheid, daar kunnen we ons maar moeilijk iets bij voorstellen en
misschien is dat maar goed ook. Want op God kunnen wij geen grip
krijgen. In de lezing van vandaag horen we over Gods liefde en
betrokkenheid, maar ook over zijn heiligheid, want het doet er toe hoe wij
over God spreken.

Lezingen: Exodus 11: 18. ‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. 19. Hij antwoordde: ‘Ik
zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen:
‘Er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. 22. Als dan mijn majesteit
voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je
houden tot ik voorbij ben. 23. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien; mijn
gezicht mag niemand zien.’ En Exodus 34: 1-10

Collecte
Deze collecte is speciaal bestemd voor het jaarproject van de diaconie: Het Bio Vakantieoord.
Met deze collecte ondersteunen we als diaconie
van de Protestantse Gemeente Westervoort 10
maal per jaar een doel in de buurt van
Westervoort.
Een weekje erop uitgaan is voor gezinnen met
een complex gehandicapt kind niet
vanzelfsprekend. Bio begrijpt met welke zorgen
ouders kampen. De beperkingen van hun kind staan centraal in hun leven. Altijd is er die
praktische, medische en emotionele zorg. Dit legt een grote druk op het gezin, ook financieel.
Het Bio Vakantieoord biedt uitkomst voor deze gezinnen. Alle voorzieningen, hulpmiddelen en
toespitste activiteiten heeft het vakantieoord in huis voor een fijne vakantie. We hopen dat we
als Protestantse Gemeente Westervoort een mooi bedrag kunnen ophalen om dit project te
ondersteunen.
Helpt u ons mee dit project in het jaar 2020 extra te ondersteunen?
Zie voor verdere informatie ook de website: van Bio Vakantieoord
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer:
NL77 RABO 0369 7186 31 t.n.v. Diaconale Raad Protestantse Gemeente,
o.v.v. “Bio Vakantieoord”.
Collecte voor de Kerk:
In deze periode waarin er geen kerkdiensten in ons gebouw
plaatsvinden vragen u om ook aan die collecte te geven.
U kunt dat doen door uw bijdrage te storten op:
rekeningnummer NLRABO0383968690 t.n.v.
Protestantse Gemeente Westervoort
o.v.v. collecte kerk Westervoort.

Gemeente in beweging
Ingekomen:

Van:

Naar:

Mw. Felicia Faas

Nijmegen

Lange Maat 161

Dhr. Willem Boersma

Molenlaan 26

Arnhem

Dhr. Sjors Buitenhuis

Dr. Schaepmanstraat 29

Huissen

Mw. Gerrie van Harten

Mommenkamp 23

Almere

Vertrokken:

Overleden:
Dhr. Anthoni Caruso

datum
W. Alexanderstraat 15

25-4-2020

Mw. Geurtje Vleeming-Baerend Hamersestraat 33 B5

21-5-2020

Dhr. Gerrit Hofman

31-5-2020

Paepestraat 4

Overige informatie
Gezocht: Zangers op afstand
Wil je graag een keer op afstand meezingen ter ondersteuning
van de online kerkdiensten? Dat kan!
De online kerkdiensten van de zes Protestantse kerken in de
Liemers worden, sinds de Pinksterviering, ondersteund door
een gelegenheidskoor op afstand met wisselende
samenstelling: “Zanggroep PKN De Liemers”
De zanggroep beoogt drie doelen te bereiken:
 het makkelijker maken om thuis met de liederen mee te zingen
 het zichtbaar maken van de verbinding tussen de verschillende kerken door herkenning
van eigen gemeenteleden in de zanggroep
 het algemeen verlevendigen van de online viering.
Is het leuk om mee te doen? Ja.
Is het moeilijk om mee te doen? Valt wel mee.
Als je meedoet krijg je per lied een linkje naar een YouTube-filmpje. Daarop staat van het lied
de begeleidende muziek die reeds met één stem is ingezongen. Ook de tekst verschijnt in beeld.
Het enige dat nog ontbreekt is jouw zang.
Je hebt twee apparaten nodig: 1 apparaat waarmee je het filmpje/de muziek kunt afspelen,
waarbij je het geluid via een via een oortje of koptelefoon hoort en 1 apparaat waarmee een
filmpje van jezelf kunt opnemen terwijl je zo goed mogelijk meezing met de reeds opgenomen
stem. Met bv. een laptop en een mobieltje heb je al twee geschikte apparaten. Verder is het via
trial en error uitzoeken wat je het plezierigst vindt werken.
Voor de liederen richten we ons op maximaal 6-8 zangers, het liefst vanuit zoveel mogelijk
verschillende Liemerse kerken. Als we bij een lied voor een kleinere groep zangers kiezen, gaat
die vertegenwoordiging uit de verschillende gemeentes niet lukken, maar gemiddeld over de
dienst proberen we daar wel dat zoveel mogelijk aan te voldoen.
Het kan handig en plezierig zijn om met z’n tweeën of met z’n drieën aan hetzelfde lied mee te
werken. Als je dat aangeeft wordt daar rekening mee gehouden.
Je kunt je voor de zanggroep PKN De Liemers opgeven via het volgende e-mailadres:
gemeentebriefpgw@gmail.com.
Alvast bedankt voor jullie medewerking, Marius de Boer en Herman Rakers

Overzicht van de online vieringen tot en met 30 augustus
Door het coronavirus kunnen we voorlopig niet samenkomen in de kerk. Dit geldt tot 1
september. Wel zullen wekelijks diensten worden opgenomen vanuit de Protestantse Kerken in
de Liemers en beschikbaar gesteld via internet. U ontvangt hierover een aparte mail met een
link. De kerk-/gemeentebrief met de tekst van de preek wordt ook elke week aan
gemeenteleden gestuurd die geen internetverbinding hebben.
14 juni:
21 juni:
28 juni:
5 juli:
12 juli:
19 juli:
26 juli :
2 aug.:
9 aug.:
16 aug.:
23 aug.:
30 aug.:

Westervoort
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Rijnwaarden
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Zevenaar
Duiven
Lathum
Zevenaar
Didam
Westervoort
Lathum
Zevenaar

ds. Rosemarie v.d. Hucht
ds. Jolande v. Baardewijk
ds. Elise Wijnands
ds. Gert Jansen
ds. Alle Jonkman
ds. Jolande v. Baardewijk
gastvoorganger
ds. Alle Jonkman
ds. Rosemarie v.d. Hucht
ds. Rosemarie v.d. Hucht
ds. Gert Jansen
ds. Alle Jonkman

Kerkgebouwen in Westervoort, doe mee en vul de enquete in!
Door de teruglopende kerkbezoeken in de RK St.
Werenfriduskerk in Westervoort heeft het bestuur van de
RK Parochie St. Willibrordus besloten om de kerk te
sluiten. Het voornemen is om per 1 januari 2021 geen
erediensten meer te organiseren in deze kerk. Ook de
Protestantse Werenfriedkerk (historische dorpskerk) heeft
te maken met teruglopende kerkbezoeken.

Hoe ziet de toekomst van deze kerken in Westervoort eruit?
In opdracht van de gemeente Westervoort gaan wij op zoek naar mogelijke scenario’s. Wij
horen daar graag uw mening over. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5-10
minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.
Wat vindt u belangrijk aan de kerken in Westervoort? Welke functie moet de
RK St. Werenfriduskerk krijgen als deze leeg komt te staan? En welke functies zijn mogelijk in
de Protestantse Werenfriedkerk (historische dorpskerk), naast de erediensten?
Ga naar de website en vul de vragenlijst in! Uw mening is belangrijk! Link: Survey Money

Waardering voor de digitale viering, maar kerkgangers missen de ontmoeting
Online vieringen zijn populair, blijkt uit onderzoek van
Trouw. Hoe beleven digitale kerkgangers deze manier van
geloven? Willen ze terug naar het oude, of mag het zo nog
wel even doorgaan?
Lees verder >>

Hulp nodig?
Durft u vanwege het coronavirus niet de deur uit? Of bent u verkouden?
Er zijn genoeg behulpzame mensen in onze gemeente die u graag helpen
met bijvoorbeeld de boodschappen of oppas.
Samen kunnen we het aan! Schroom niet om hulp te vragen.
Dat kan via Hetty Alewijnse, tel. 026-3119426
e-mail hetty@prot-gem-westervoort.nl
Ook als je wilt helpen, horen we het graag.
Geef dan ook even je telefoonnummer aan Hetty door.
Dat maakt het wel zo makkelijk om iets te regelen.

Nog even dit

Vriendschap vergroot het geluk en
vermindert ellende, door onze vreugden te
verdubbelen, en ons verdriet te delen.
Marcus Tullius Cicero

Prediking
Op de website kunt u kerkdiensten van de afgelopen weken bekijken
KerkContact kan gelezen worden via de website KerkContact<<<
Corresponderen met de redactie kan via: kerkcontact@prot-gem-westervoort.nl
Berichten voor de GEMEENTEBRIEF kunt u wekelijks vóór woensdagavond 18.00 uur
per e-mail sturen naar de redactie van de kerkbrief: kerkbrief@prot-gem-westervoort.nl
Wilt u deze gemeentebrief wekelijks per e-mail ontvangen, geef dan uw adres door aan de redactie
hier kunt u zich ook afmelden als u de brief niet meer wilt ontvangen.

