Richtlijnen rondom het coronavirus
Wij kregen verschillende vragen vanuit de gemeente hoe om te gaan met
het coronavirus. Ook de landelijke kerk kreeg vragen. Het moderamen van
onze protestantse gemeente vond het verstandig om het PKN beleid,
gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM, over te nemen.
Bijeenkomsten zorgen ook voor gevaar en daar zijn deze richtlijnen voor
bedoeld. In kort komen die voor onze gemeente hierop neer.
Handen schudden, vredeswens etc.: Gelet op het feit dat de overdracht
van het virus vooral plaats vindt via de mond en de handen, is het
verstandig om het handenschudden voorlopig achterwege te laten. Deze
maatregel is mede ingegeven vanwege de ouderen in onze gemeente, en net
als bij het griepvirus, is dit de meest risicovolle groep.
Het Avondmaal: Met betrekking tot het Avondmaal is het wellicht aan te
raden om niet te drinken uit één gezamenlijke beker, maar een andere vorm
te kiezen. In het verleden is deze discussie ook wel gevoerd. In onze
gemeente is op 23 februari het Heilig Avondmaal gevierd. Op Witte
Donderdag (9 april) staat het volgende Avondmaal op de agenda. Op 25
maart is er een kerkenraadsvergadering. Er zal dan op de agenda worden
gezet hoe we het volgend Avondmaal zullen vieren.
Collecte: Het doorgeven van collectezakken vormt volgens het RIVM geen
risico, omdat het virus zich niet verspreidt via voorwerpen.
Bezoekwerk: Er is op dit moment geen aanleiding anders om te gaan met
bezoekwerk, dan met een gewone griep het geval zou zijn. Als eerste blijft
natuurlijk een goede persoonlijke hygiëne belangrijk. Indien er toch sprake
is van een besmetting met het coronavirus, dan is het wijs, zolang het om de
milde variant gaat en als er contact moet zijn, dit even te beperken tot de
telefoon. Wordt de ziekte erger en is pastorale zorg noodzakelijk, dan is
overleg met de behandelend arts de juiste weg.
Met vriendelijke groet, namens het moderamen, Leo Kranenburg
De agenda voor de komende week:
Woensdag
11-03 20.00 uur
Moderamen
20.00 uur
Inter Nos
Donderdag
12-03 20.00 uur
Commissie Eredienst
Vrijdag
13-03 20.00 uur
VoiceMail
Zondag
15-03 10.00 uur
ds. B. Griffioen uit Badhoevedorp
Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg..
Kijk voor meer informatie op: www.protestantsekerkhalfweg.nl
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Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer en Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

: mevr. E. Bruggeman uit Amsterdam
: Leo Kranenburg
: Dick Meijer
: Onno Bart
: aanwezig
: Renske de Vries
: 1e Diaconie, 2e Missionair 40-dagentijd
3e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kop
koffie, thee of een glas limonade.

VOORBEREIDING
•
Orgelspel
• Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
•
Lied (psalm) 42: 1 en 3
‘Evenals een moede hinde’
• Stilte en bemoediging
•

Lied 536: 1, 2 en 4
‘Alles wat over ons geschreven is’

• Gebed om ontferming
•

Lied (psalm) 16: 1 en 3
‘Bewaar mij, want ik schuil bij u, o God’

HET WOORD
• Gebed om de Heilige Geest
• Kinderen gaan naar de kinderdienst
• Lezing: Jesaja 58: 6-12
•

Lied lied 537: 1 en 2
‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’
• Lezing: Johannes 4: 5-26 en 39-42
•

Lied 188
‘bij de Jakobsbron’

• Verkondiging
•
•

Orgelspel
Lied 653: 1, 3 en 7
‘U kennen, uit en tot U leven’

• De kinderen komen terug
GEBEDEN EN GAVEN
• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
• Collecten
TOT SLOT
•

Slotlied: Lied 659: 1, 4, 5 en 6
‘Kondig het jubelend aan’

• Zegen met gezongen amen
•

Orgelspel.

Meeleven
Dhr. Van Smeerdijk verblijft vanwege een ingrijpende operatie in het
Spaarne Gasthuis. We wensen hem en zijn vrouw sterkte en bidden dat
zij zich gedragen mogen weten in Gods handen.
Dat bidden wij ook voor hen die niet bij naam genoemd onderzoeken of
behandelingen ondergaan.
Het is de 2e zondag in ons onderweg zijn naar Goede Vrijdag en Pasen.
Zondag “Reminiscere” latijn voor gedenk of onthoud. We lezen ervan in
Psalm 25: “Denk aan uw barmhartigheid Heer”.
Het is eigenlijk een vraag van de psalmdichter aan God om zich zijn
goedheid te herinneren. In dezelfde psalm herinnert de psalmdichter ook
zichzelf aan Gods goedheid: “U bent de God die mij redt, op u blijf ik
hopen, elke dag weer”
Woorden die ons vandaag anno 2020 nog steeds mogen aansporen te
gedenken en te onthouden dat God in Zijn goedheid ons wil sterken en
bemoedigen. Allen een zegenrijke groet! Gretha Bregman-Hoving
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden bij
Dhr. J. Kortenoeven i.v.m. zijn 85ste verjaardag
Mevr. A. Oldenburg-de Fouw, i.v.m. haar 85ste verjaardag
Mevr. F. Bijma-Haver, i.v.m. haar 94ste verjaardag
De collecte op zondag 1 maart heeft opgebracht:
Raad van Kerken - Zimbabwe € 355,07
Collecte 40 dagentijd, Nederland-missionair
Als kerk naar de mensen toe:
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om
zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie
uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen?
Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de
kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers
zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de
mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe
christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie
niet losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt.
De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken. Doe mee en
steun de pioniersplekken.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444
777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Pionieren. Hartelijk dank!
Met vriendelijke groet namens de ZWO-commissie, Ellen Oostwouder

