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Van de dominee
Het jaar 2021 is ruim een maand oud. Met alle goede wensen voor dit jaar
moet het goedkomen en zijn we vanwege het vaccin dat er is zijn we vol goede
hoop. Door de lockdown lijkt het echter alsof er nog niet zoveel gebeurd is. De
meeste activiteiten zijn afgelast en we zijn veel thuis. Vergaderingen en
cursussen zijn online. Ik bezoek wel mensen, maar veel pastoraat gaat via de
telefoon. Het meest vreemde vind ik nog steeds de diensten, die wij in het
Protestants Centrum opnemen zonder kerkgangers. Het is goed, dat de
diensten op YouTube bekeken kunnen worden. Dit kan op zondagmorgen om
10.00 uur, maar ook later in de week op een moment dat het u uitkomt.
Ondanks alles proberen we deze winter betrokken te blijven op elkaar, want
het kerk-zijn gaat wel door. Door middel van Kerkbalans kunt u uw
betrokkenheid laten blijken. Vele vrijwilligers hebben de enveloppen
rondgebracht. Wilt u vanwege de Corona, de ingevulde enveloppen weer bij
hen in de brievenbus doen? Halverwege deze maand begint de 40 dagentijd
alweer. Het thema van de tijd voor Pasen is: “Ik ben er voor jou”. Laten we
niet vergeten, dat wij niet de enigen zijn die een moeilijke tijd doormaken.
Zovelen hebben behoefte aan een warm woord, een goede daad, een beetje
barmhartigheid. Jezus heeft ons laten zien, wat Hij voor ons kan betekenen.
Laten wij, door Hem geïnspireerd, kijken wat er binnen onze mogelijkheden ligt
om er voor elkaar te zijn.
Een hartverwarmende februarimaand gewenst, Ds. A. van Waard
Preekrooster
7
14
21
28

Begin 40-dg tijd

Ds. A. v. Waad - Pieterse
Mevr. L. Winters, Kraggenburg
Ds. A.v. Waard - Pieterse
Ds. W. de Jong, Rinsumageest

PVD-nieuws
In februari feliciteren wij deze 80-plussers met hun verjaardag.
01-02 Dhr. H. Baas, Ds. J.J. Ketstraat 73
03-02 Mevr. A. de Lange, Zonnekamp, Woonark 111
14-02 Dhr. K. Logchies, Dunninghe, Prins Clauslaan 6, 7957EA De Wijk
18-02 Mevr. J. Bakker, Ds. J.J. Ketstraat 109
25-02 Mevr. G. Van IJsselmuiden, Ds. J. J. Ketstraat 49.
We wensen u een fijne verjaardag!

Collecten in Coronatijd
Momenteel kunnen geen collectes gehouden worden.
Wilt u toch een bijdrage doen, dan kunt U uw bijdrage overmaken op de
volgende rek.nummers:
NL69RABO0361259751 Kerkrentmeesters Prot. Gemeente Giethoorn,
t.g.v. diaconie
NL69RABO0322001080 Kerkrentmeesters Prot. Gem. Giethoorn,
dit onder vermelding van collecte in CORONA tijd.
We danken u bij voorbaat voor uw gift.
Avondmaal 7 februari
Nu wij nog in lockdown zitten en de diensten in het Protestants Centrum
opnemen zonder kerkgangers, wil ik wel graag met u het avondmaal vieren.
We doen het deze keer online. Schakel voor 10.00 uur in (zet computer, tablet,
of smart-t.v. op YouTube en zoek op: pkn Giethoorn.) Als u voor de dienst van
zondag 7 februari thuis alvast een stukje brood en een glaasje wijn klaarzet,
dan kunnen wij dit tijdens het avondmaal tegelijkertijd tot ons nemen. Het is
een alternatieve manier van vieren, maar passend bij de tijd waarin wij nu
leven. Hopelijk kan het de volgende keer weer anders.
Namens de kerkenraad, ds. A. van Waard
Kerkbalans 2021
In de afgelopen periode hebt u van onze Gemeente de jaarlijkse
Kerkbalansbrief ontvangen. Ook nu weer doen wij als College van
Kerkrentmeesters namens de Protestantse Gemeente Giethoorn een dringend
beroep op u voor uw jaarlijkse financiële bijdrage. Wij beseffen maar al te zeer
dat het voor veel kerkleden een zware tijd is met vaak financiële
onzekerheden. Toch willen wij, ondanks enige schroom, u vragen uw bijdrage
aan onze gemeente met een warm hart te gedenken. Onze Gemeente heeft de
afgelopen tijd door de corona een moeilijke tijd doorgemaakt.
Vele gemeenteleden missen het gemeenschappelijk beleven van ons geloof in
onze Heer op de zondag in onze vertrouwde kerk. Onderlinge contacten zijn
minder en dan vaak op afstand terwijl wij als gelovigen van nature het
samenzijn willen voelen en ervaren in het samen beleven van ons geloof. Onze
gemeente mist door dit alles ook de nodige inkomsten van collecten en acties.
Daarnaast zijn er veel extra kosten om aan elkaar in ieder geval via internet
het Woord te brengen op de zondag. Het College van Kerkrentmeesters vraagt
u dan ook om bij de invulling van uw bijdrage hier extra aan te denken bij de
hoogte van uw gift. U bent in de afgelopen jaren gewend dat uw retourenvelop
bij u opgehaald wordt. Door de corona hebben de meeste bezorgers van de
Kerkbalans er voor gekozen u te vragen de envelop bij hen in de brievenbus te
doen. Op of in uw Kerkbalansbrief staat hoe waar u dit kan doen.
Wij doen een dringend beroep op u om de retourenvelop hoe dan ook terug te
sturen/brengen.
Tenslotte is het goed om stil te staan bij onze groep vrijwilligers uit onze
gemeente die elk jaar weer de enveloppen voor Kerkbalans, Solidariteitskas,
Paascollecte en Eindejaarcollecte rondbrengen en op die wijze enorme
portokosten voor onze Gemeente besparen, daarvoor onze hartelijke dank.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Jan Bouwmeester,
Voorzitter

Diensten in het Protestants Centrum
De diensten op zondagmorgen worden opgenomen en zijn live te zien (kijk op:
www.youtube.nl en zoek dan op: pkn Giethoorn). De nieuwste dienst staat
vooraan. U kunt al vanaf een kwartier van tevoren klaar zitten. Dan krijgt u
een foto van de kerk te zien en soms muziek. Zodra de dienst begint, komt de
ouderling van dienst in beeld met de mededelingen. Kijkt u de dienst later, dan
kan het zijn, dat de foto van de kerk wel lang in beeld is. Dit is de tijd voor de
dienst. Even wachten, want de dienst staat er wel op. Wilt u gelijk door naar
de dienst, gebruik dan de muis van de computer om op de tijdsbalk onder het
beeld het bolletje naar rechts te bewegen. Als u zo “doorspoelt” ziet u vanzelf
wanneer het beeld overschakelt naar het Protestants Centrum. Vraag gerust
aan een gemeentelid, kerkenraadslid, predikant of iemand anders die thuis is
op internet, hoe dit werkt. Het zou jammer zijn, als u de dienst niet meekrijgt,
terwijl u wel wilde kijken. Voor wie geen internet of computer heeft, kan ik ook
de preek van de week in de bus doen.
Dan kunt u toch een deel van de dienst meemaken. Heeft u hier behoefte aan,
laat het mij even weten (tel.: 06-83696929).
Namens de kerkenraad, ds. A. van Waard
Nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen mail dan uw naam, adres en emailadres naar: scribagiethoorn@gmail.com.
Mocht u nog kopij hebben voor de volgende nieuwsbrief dan kunt u dat uiterlijk
op de laatste zondag van de maand doorgeven aan dit e-mailadres.

