GEMEENTEBRIEF
Protestantse Gemeente Westervoort
tiende jaargang
Datum
Voorganger
Organist

Zondag 20 september 2020 - 1e zondag van de herfst
Ds. Rosemarie van der Hucht
René van Langeveld

Helaas geen aanmelding mogelijk voor bijwonen
kerkdienst 20 september
Voor aanstaande zondag 20 september zijn de familieleden uitgenodigd om de gedenksteen
achter in de kerk te leggen van een gemeentelid dat in de afgelopen corona-tijd is
overleden. Er hebben zich nu 30 mensen opgegeven. Het is dus helaas niet mogelijk om u
aan te melden voor deze dienst daar er naast de familieleden ook nog enkele
gemeenteleden aanwezig zijn die bij deze dienst een functie hebben.
Excuses voor deze beperkte mogelijkheid voor a.s. zondag. Op de volgende zondag waarin
Rosemarie voorgaat zullen we in de dienst aandacht schenken aan de opstart na de
zomervakantie.
Namens de kerkenraad, Henk de Graaf

Bij de dienst
In de gelijkenis van de werkers van het elfde uur uit Mattheüs 20:1-16, blijkt de Heer van de
wijngaard er een andere logica op na te houden dan gebruikelijk in de wereld. Hij kiest niet
alleen de knapste, sterkste arbeiders, maar vraagt ook andere mensen om te werken in zijn
wijngaard. En hij geeft die werkers van het laatste uur evenveel loon als de mensen, die een
dag lang gewerkt hebben. Deze gelijkenis vertelt iets over Gods goedheid. De gelijkenis
doorkruist ons economische denken, doorkruist wat gebruikelijk is in deze wereld. De
economie van Gods koninkrijk is gebaseerd op zijn goedheid. Een goedheid die ons aan het
denken zet.

Steenlegging
In de afgelopen maanden zijn er een aantal
gemeenteleden overleden. Vanwege corona
konden er geen diensten plaatsvinden. Op
a.s. zondag kunnen de nabestaanden
tijdens de dienst een steen leggen in de
stiltehoek.

Dienst online
Omdat de dienst van komende zondag in Westervoort nog niet online te bekijken is, sturen we
u hierbij een link toe van de kerkdienst op deze zondag in Didam. Voorganger is daar: Ds.
Leen den Besten uit Zevenaar. Zodra ook in Westervoort de mogelijkheid is om diensten via
internet te volgen via livestream, hoort u het via deze gemeentebrief.
>>>Bekijk en luister hier naar de diensten in Didam.
Rosemarie van der Hucht, ambulant predikant

Collecte
De diaconiecollecte is bestemd voor de stichting “Ruimte voor
anders zijn”. Deze zondag zouden we voor de kerstviering voor
oudere gemeenteleden bij Wieleman collecteren. Helaas kan dit jaar
deze kerstviering door de coronacrisis niet door gaan. We hebben
daarom nu voor bovenstaand doel gekozen.
Gemeentelijke welzijnsstichtingen organiseren
diverse activiteiten voor mensen met een
psychiatrische achtergrond. Maar voor een
aantal van hen is de drempel te hoog. Zij
komen hun huis weinig meer uit. Juist in deze
doelgroep heeft het project Rvaz (ruimte voor
anders zijn) in Oost-Gelderland met 35
vrijwilligers nu ongeveer 40 ‘matches’. Zij
dragen eraan bij dat het isolement waarin
mensen verkeren wordt doorbroken, hun grip
op het bestaan wat groeit en dat hun leven
meer kleur en zin krijgt. Rvaz Oost-Gelderland
heeft afgelopen jaren van een aantal caritasinstellingen en protestantse gemeenten een
donatie ontvangen, die hard nodig was om de ondersteuning te kunnen blijven geven en
verdere bekendheid te krijgen. Zie voor meer info www.ruimtevooranderszijn.nl.
Wilt u deze zondag bijdragen aan de ondersteuning van dit project?
U kunt uw bijdrage ook storten op rekeningnummer:
NL77 RABO 0369 7186 31 t.n.v. Diaconale Raad Protestantse Gemeente, onder vermelding:
“Ruimte voor anders zijn”.
De tweede collecte is voor de kerk.

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar Jan
en Hennie van de Kamp, St. Willebrorduslaan 9, 6931 ES Westervoort.

De diensten in de komende weken
•
•
•

Zondag 27 september 10:00 uur, voorganger ds. Piet van Veen
(Harderwijk), collecte KIA.
Zondag 4 oktober 10:00 uur, voorganger ds. Peter de Koning
(Heteren), collecte kerk en Israël.
Zondag 11 oktober 10:00 uur, voorganger ds. Rosemarie vd Hucht,
collecte KIA werelddiaconaat, Heilig Avondmaal.

Preek vorige week
Op de website kunt u de overdenking van ds. Dick Kruyt teruglezen:
>>>www.werenfried.nl/preek/preek.pdf

Uit onze gemeente
Voortgang beroepingswerk
De beroepingscommissie kwam op maandag 14 september weer bij elkaar in het Paalmanhuis.
We hebben de binnengekomen sollicitatiebrieven uitvoerig besproken en gaan binnenkort
gesprekken aan. Na deze gesprekken zullen we besluiten bij welke kandidaten we gaan horen.
Henk Bonnink, voorzitter beroepingscommissie

Koffieochtenden
Vanaf oktober hervatten we de koffieochtenden op de 2e dinsdag van de
maand. U bent dan weer van harte welkom in het Paalmanhuis van 10.30
uur tot 12.00 uur. Gezellig even bijpraten onder het genot van een lekker
kopje koffie of thee.

Uit het programma Inspiratie, Bezinning en Ontmoeting
Terugblik op de Pelgrimswandeling van 5 september
Deze keer was het thema ”Door het water”. De uitgezette wandeling ging vanaf de campings
bij Lathum langs de IJssel via het fietspontje naar Giesbeek en weer terug naar Lathum. Een
prachtige wandeling. Er werden mooie en soms ook indringende gesprekken gevoerd aan de
hand van de vraag die ds. Jolande van Baardewijk stelde: “Wanneer ben je door het water
gegaan”.
Er kwamen letterlijke antwoorden zoals:
door het ijs gezakt, in de gracht gevallen,
herinnering aan de watersnoodramp in 1953,
mensen die in de uiterwaarden wonen
moesten bij hoog water evacueren, soms
moest ook vee worden geëvacueerd, enz.
Maar ook kwamen we op de doop, eigenlijk
ondergedompeld, onder gegaan en weer
opgestaan naar een nieuw leven.
Water is altijd een symbolisch natuurelement
geweest. Heel erg nodig om te overleven.
Hele volken zijn afhankelijk van rivieren, zee
om te vissen, overstromingen om land vruchtbaar te maken. Maar ook zijn hele volken
verzwolgen door het water. Nu smelten poolkappen, de zeespiegel stijgt, grote gebieden die in
een delta liggen overstromen.
Water: een symbool van zowel leven als dood.
De doop betekent voor ons dat je hernieuwd mag opstaan uit de dood en doodsgevaar en je
redding mag omarmen, het nieuwe leven aangaan.
Henk Bonnink

Agenda
•
•
•
•
•
•

04
05
11
13
29
31

oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober

15.30 uur Harpsongs Live Duiven
20.00 uur Thema avond: Eenzaamheid Westervoort
10.30 uur Kerkproeverij Duiven
10.30-12.00 uur Koffieochtend in het Paalmanhuis
19.30 uur Ongemakkelijke Bijbelteksten Duiven
10.30 uur Pelgrimswandeling Rheden

Bijdrage Ada Waalboer - Trinitas tot Advent
Zondag 20 september 2020 – 16e na Pinksteren
De tweekamp tussen de machten van G’d en van Farao
brandt los. Mozes zegt tegen de oudsten van het volk
dat de ENE hun ellende heeft gezien en gehoord. Mozes
en Aäron zeggen daarna tegen Farao dat hij de
gemeente van de ENE moet laten gaan zodat ze ‘voor
mij feestvieren in de woestijn.’ Komen ze weg met deze
boodschap? Lees meer>>>

Ook de moeite waard
Protestantse Kerk teleurgesteld over
Griekenland-deal coalitie
Kerk in Actie roept plaatselijke kerken op in
gesprek te gaan met de lokale overheid. Niet
alleen om hulp aan te bieden bij de overkomst
van de eerste 100 vluchtelingen, maar ook om
erop aan te dringen dat deze eerste stap moet
leiden tot de overkomst van volgende groepen
kwetsbare kindvluchtelingen. Lees meer>>>

Oud & jong. Twee generaties,
samen in de kerk.
Een jonger en een ouder gemeentelid stellen
elkaar pittige vragen uit het spel
‘Tafelgesprekken’. Over God, het doel van je
leven, toekomst, samenleving en meer.
Was vroeger alles beter? Nee, denken Leen
den Boer (85) en Reinald Jansen (21). Maar
als het gaat om de saamhorigheid in de
samenleving valt er wel wat terug te winnen.
Lees meer>>>

Muziek voor deze week
Zangeres Kinga Bán werd in 2012 geconfronteerd met uitgezaaide borstkanker. In 2016
kwam haar solo album ‘Uit Liefde’ uit, waarop ook een ontroerend afscheidslied voor haar
kinderen te horen is. In 2019 is zij op 37-jarige leeftijd overleden.
Beluister hier het lied In Goede Handen>>>

Nog even dit

Achter elke traan
van verdriet
Schuilt de glimlach
van herinneringen

Hulp nodig?
Kunt/durft/mag u vanwege het coronavirus de deur niet uit? Of
bent u verkouden?
Schroom dan niet om hulp te vragen.
Dat kan via Hetty Alewijnse, tel. 026 311 9426
e-mail hetty@prot-gem-westervoort.nl
Wil je voor
juist helpen?
Aanmelden
de kerkdienst
Geef dan even je telefoonnummer aan Hetty door.

Bloemengroet
Suggesties voor een bloemengroet zijn welkom bij:
Anne van Bemmelen, e-mail: anne.van.bemmelen@xs4all.nl, tel.: 026 311 2523
Hetty Alewijnse, e-mail: hetty@prot-gem-westervoort.nl, tel.: 026 311 9426
Gemeentebrief
De Gemeentebrief wordt wekelijks op vrijdag verstuurd.
De kopijdatum voor het inleveren van informatie voor de Gemeentebrief is: woensdagavond 18.00 uur.
Het adres waar de kopij naartoe gemaild mag worden is: 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.

