Globaal overzicht van jaarlijks terugkerende activiteiten
van de Protestantse Gemeente van Westervoort.
Per jaar worden er ongeveer 60 kerkdiensten gehouden. Een aantal van deze diensten heeft
een bijzonder karakter.
In samenwerking met de Protestantse Gemeente in Duiven wordt een gevarieerd
programma voor Inspiratie en Ontmoeting aangeboden.
Vanaf het seizoen 2016- 2017 wordt hiervoor ook samengewerkt met de Protestantse
Gemeente in Zevenaar.
Waar nodig en op aanvraag wordt Pastorale zorg verleend aan alle gemeenteleden.
Crisispastoraat en georganiseerd pastoraat voor oudere gemeenteleden worden aangeboden.
In augustus gaan de jongeren van onze gemeente, samen met de jongeren van de
Protestantse Gemeente Duiven op kamp. Een week later wordt de kampdienst/ startdienst
gehouden. Deze dienst vormt de start van de activiteiten in het nieuwe kerkelijk seizoen.
Aan het eind van de zomervakantie neemt de P.G.W. deel aan de manifestatie: Westervoort in
Beweging.
In het voorjaar wordt er een Voorjaarsmarkt gehouden.
Enkele keren per jaar is er het Paalmaneethuis in het Paalmanhuis naast de kerk. Een groep
gemeenteleden maakt dan een complete maaltijd klaar. Iedereen die dat wil kan zich
aanmelden om mee te eten.
In de loop van het jaar worden er allerlei activiteiten voor onze jongeren georganiseerd.
Om de liederen van het Nieuwe Liedboek te leren kennen ondersteunt de Zanggroep Nieuw
Liedboek ongeveer 1x per maand in de dienst de gemeentezang. Op de vrijdagavond
voorafgaand aan de dienst worden de (nieuwe) liederen geoefend onder leiding van Marius de
Boer. Iedereen die graag zingt is welkom.
Voor meer informatie zie Kerkblad of Gemeentebrief op deze website.
De Protestantse Gemeente Westervoort gebruikt verschillende communicatiemiddelen.
Allereerst is dat deze website. Daarnaast verschijnt wekelijks de Gemeentebrief. Ongeveer
maandelijks verschijnt het Kerkblad. En elke zondag wordt in de kerk, voorafgaande aan de
dienst, de Kerkbrief uitgereikt. Naast de liturgie voor die zondag is daarin actuele informatie
die voor dat moment van belang is, opgenomen.

