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Beste gemeenteleden, 
 
Eind mei kreeg u de laatste nieuwsbrief in de bus. Daarin schreven we dat we in ieder geval tot september 
de online diensten wilden voortzetten. Met september in het zicht staan we voor de beslissing hoe we de 
komende tijd verder gaan. 
 
Graag willen we weer gewone erediensten organiseren, die behoefte is heel sterk, maar willen we onze 
gemeenteleden ook niet in de problemen brengen. De richtlijnen van de overheid en berichten in de media 
zijn nog niet echt hoopgevend. Op verschillenden plaatsen duikt het coronavirus weer op en wat komt er 
op ons af nu de vakanties aflopen. Ook hebben we bij het organiseren en bijwonen van erediensten te 
maken met de regels die ons vanuit de overheid worden opgelegd. Zo mag er nog steeds niet worden 
gezongen door de gemeente en moeten we de 1,5 meter afstand respecteren. Dit geldt voorafgaand aan 
de dienst al op het kerkplein, tijdens de dienst en bij het verlaten van de kerk. Al deze elementen maken 
het lastig om de juiste beslissingen te nemen. 
 
De kerkenraad heeft besloten om toch beheerst weer een start te maken met fysieke kerkdiensten en de 
start van een nieuw kerkelijk seizoen. In september willen we de online diensten voortzetten en u tevens 
de gelegenheid bieden om deze diensten als publiek bij te wonen. Daarbij houden we ons aan de geldende 
regels en wordt er een maximum gesteld aan het aantal aanwezigen. We kunnen als kerkenraad op deze 
wijze ervaring opdoen hoe het een en ander in de praktijk werkt. Afhankelijk van deze ervaringen en de 
ontwikkelingen om ons heen zullen we meer ruimte kunnen geven om deel te nemen aan de erediensten. 
 
In september ligt de aandacht op het houden van online diensten en vanaf oktober zal er een balans 
gezocht worden in het houden van reguliere erediensten en het tevens online toegankelijk houden van 
deze diensten. Uiteraard blijven we de ontwikkelingen om ons heen volgen en moeten we er rekening mee 
houden dat het anders kan lopen dan dat we ons nu voorstellen. 
 
De startzondag die voor 13 september 2020 gepland was, verplaatsen we naar 27 september 2020 en 
hierbij willen we een activiteit organiseren om de onderlinge verbondenheid te versterken.  
 
In de afgelopen maanden was er beperkt onderling contact mogelijk maar toch hebben we een aantal fijne 
koffieochtenden kunnen organiseren en is er twee maal met succes een pub quiz georganiseerd. Daarom 
gaan we in de komende maanden ook weer verschillende activiteiten opzetten die ons samen brengen. Ds. 
Peter Israël heeft hiervoor een uitgebreid programma opgesteld. Elders in deze nieuwsbrief is dit 
programma opgenomen. 
 
Het samen gemeente zijn wordt in deze tijd behoorlijk op de proef gesteld, maar laten we elkaar niet los 
laten en ons verbonden voelen met de hulp en steun van God.  
 
Jan Weening 
Preses 
 

 
  



Vrijwilligers voorbereiden startzondag 
 
Zondag 27 september 2020 maken we een start met het nieuwe seizoen. Het jaarthema is ‘Het goede 
leven’ en op startzondag zal ‘Een goed gesprek’ centraal staan. We zoeken vrijwilligers die mee willen 
helpen in de voorbereiding en op de zondag zelf. U kunt zich, graag zo spoedig mogelijk, opgeven bij  
ds. Peter Israël, predikant.pgu@gmail.com of 06- 519 720 47 / 0594- 699 496. 
 

 
Bijwonen online diensten 
 
Wilt u in september een online dienst bijwonen, dan is dat mogelijk. Hiervoor dient u zich wel vooraf op te 
geven. Rond de dienst gelden een aantal regels: 

 Respecteer de 1,5 meter regel, op het kerkplein en in het gebouw 

 Ontsmet uw handen alstublieft bij binnenkomst 

 Bij binnenkomst wordt u gevraagd naar uw gezondheid 

 U wordt een plaats toegewezen, we verzoeken u hier te blijven zitten tot de aanwijzingen aan het 

einde van de dienst. 

 Het verlaten van het gebouw gaat eveneens op aanwijzing 

 We vragen u het toiletgebruik tot een minimum te beperken. 

 Volg de aanwijzingen die worden gegeven 

Opgave voor bijwonen van de dienst kan bij Ria Spijk en is mogelijk op de vrijdagavond voorafgaand aan de 
betreffende zondag tussen 19:00 en 21:00 uur op telefoonnummer 0595 - 424 178. 
Als het maximum aantal aanwezigen bereikt is, komt u op de lijst voor de volgende zondag. 
 

 
Bolchrysantenactie 
 
Vrijdag 4 september 2020 wordt de jaarlijkse 
bolchrysantenactie weer gehouden. 
 
Helaas gaat het dit jaar op een andere manier, 
wij komen niet naar u toe maar vragen of u 
bij ons wilt komen. 
 
Op vrijdag 4 september tussen 19:00 uur en 
20:30 kunt uw bolchrysant(en) komen 
uitzoeken en betalen bij Kruize Bloembollen, 
Hoofdstraat 264. 
 
De bolchrysanten kosten dit jaar €6,50 per bol. Gelieve dit gepast contant te betalen. 
 
Kom je een chrysant halen vraag ook even aan de buren, misschien willen die ook wel één! 
 
Houdt u alstublieft tijdens het ophalen de RIVM richtlijnen aan. 
 
Als u géén vervoer heeft, kunnen wij ook bezorgen. Gaarne dit even doorgeven. 
 
Wij hopen op uw medewerking om zo een succesvolle actie te realiseren. 
 
Cobi ten Boer :  ctenboer@live.nl    of telefoon: 438901 / 06 12805427 
Yvonne Bos :  yvonnekremer1986@hotmail.com  of telefoon: 851549 / 06 30737232  
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Beheerder(s) 
 
Per 1 oktober stoppen Cees en Janny Meijer als 
beheerder. Helaas is het nog niet gelukt een nieuwe 
beheerder te vinden. Wilt u alsnog beheerder worden of 
weet u iemand, laat het ons weten. 
 
Vanaf 1 oktober gaan de kerkrentmeesters een aantal 
werkzaamheden voorlopig waarnemen. 
 
We hebben getracht de werkzaamheden te inventariseren 
en hebben in grote lijnen een onderverdeling gemaakt. 
De werkzaamheden omvatten o.a.: 

 Agendabeheer/facturering  

 Inkoop materialen 

 Schoonmaken 

 Bar- en buffetdienst 

 Koffie schenken (o.a. bij begrafenissen) 

De eerste 2 punten zullen door de kerkrentmeesters worden verzorgd, de andere onderdelen en vele niet 
genoemde werkzaamheden gaan we proberen op te lossen met vrijwilligers. 
 
Per 1 oktober hebben we als gemeente dus een grote uitdaging om de werkzaamheden van Cees en Janny 
samen op te vangen en daarom doen we een dringend beroep op u allen. Hierbij roepen wij vrijwilligers 
(van jong tot oud) op zich aan te melden. Alle hulp is welkom! Alleen door samen de schouders eronder te 
zetten, kunnen we e.e.a. realiseren.  
 
Opgave via e-mail naar: jilanting@kpnplanet.nl of persoonlijk bij één van de kerkrentmeesters. 
 
Wilt u na 1 oktober het Anker of de Mariakerk reserveren, dan kunt u mailen naar: 
Het Anker:  verhuurhetanker@gmail.com 
Mariakerk:  verhuurmariakerk@gmail.com 
 
Heeft u suggesties of ideeën voor ons, deze zijn van harte welkom. 
 
Met vriendelijke groet, 
College van Kerkrentmeesters 
 

 
Gemeenteavond 
 
De gemeenteavond die normaal gesproken volgt op de dienst van Dankdag zal dit jaar plaatsvinden op 11 
november 2020. Op deze avond zullen we zoals gebruikelijk de begroting voor het komende jaar 
behandelen. Ook wil de kerkenraad u op deze avond informeren en uw mening graag horen over de 
plannen rondom de Mariakerk. U ontvangt in oktober een uitnodiging voor de gemeenteavond. 
_______________________________________________________________________________________ 
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Activiteiten 
 
Rond het jaarthema ‘het goede leven’ zullen een aantal avonden en activiteiten georganiseerd worden. Of 
het i.v.m. het coronavirus allemaal mogelijk zal zijn, blijft onzeker, daarom zal het gaan om activiteiten in 
een kleine groep, zodat de anderhalve meter goed te handhaven is, en zo nu en dan misschien een lezing 
voor een wat grotere groep in de kerkzaal. 
 

1. Avonden rond het jaarthema  

- 21 september: Thema ‘Tuin en natuur’ 

Wat beleeft u positiefs aan tuin(ieren) en natuur? En krijgen in deze coronatijd tuin en natuur een 
nieuwe betekenis? Hoe gaan we als christen om met onze omgeving, met natuur, milieu, 
landbouw? 

- 16 november: Thema ‘Troost’ 

Het verlies van een geliefde, van je gezondheid, werk of toekomstperspectief is ingrijpend. Dan 
voelt het leven helemaal niet goed. Welke mogelijkheden zijn er om elkaar te helpen bij verlies en 
verdriet? 

2. (Bijbel)gespreksgroep voor de leeftijd van 25 tot ong. 40 jaar 

Op de avonden 5 oktober, 9 november en 30 november, 11 januari, 8 februari en 15 maart. 

Onderwerpen zullen in overleg met de deelnemers gekozen worden. 

3. Boekbespreking 

Op de avonden 14 en 28 september, 12 oktober, 18 januari, 1 en 15 februari. 

Mogelijke boeken zijn R. Bregman ‘De meeste mensen deugen’, T. Halik ‘Geduld met God, 

B. v.d. Woude ‘Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel : over de zeven deugden als levenskunst’ of 

T. Wright ‘Paulus’. In overleg met de deelnemers wordt een keuze gemaakt. 

4. Meditatief moment  

Met ingang van 9 september één keer per week op woensdag van 11.30 – 12.00 uur, met maximaal 

10 personen. 

We luisteren naar een Bijbeltekst of andere inspirerende tekst en naar muziek. We zijn samen stil 

en bidden het Onze Vader. Voor wie liever nog niet naar een kerkdienst gaat, kan deze vorm van 

vieren in een kleine groep een alternatief zijn.  

Voor alle activiteiten geldt, graag uiterlijk anderhalve week voor de betreffende datum aanmelden bij  
ds. Peter Israël, predikant.pgu@gmail.com of 06-519 720 47 / 0594-699496. Raadpleeg ook de website 
voor actuele informatie over (al dan niet doorgaan van) deze activiteiten. 
 

 
Bevestiging ambtsdagers 
 
Dit jaar eindigt het ambtstermijn van Ria Spijk, Wouter Wiersema en Gerlinde Wiersema. Gezien de 
omstandigheden is in overleg besloten om hun ambtstermijn met één jaar te verlengen. 
  

 
Inloopochtend 
 
In verband met corona werd de tijd voor de inloopochtend uitgebreid. Ondertussen doe ik weer wat 
bezoekwerk (alleen met wederzijdse toestemming en op 1,5 meter) en om hier wat meer ruimte voor te 
hebben, wil ik de inloopochtend terugbrengen naar de oorspronkelijke tijd: 9.15 – 10.00 uur. Corona is niet 
voorbij, dus u bent nog steeds van harte welkom in mijn werkruimte waar we elkaar prima op anderhalve 
meter afstand kunnen ontmoeten. 
 
Ds. Peter Israël 
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