Bekijk de webversie

NIEUWSBRIEF Nr. 46
van de

Prot. Gemeente Koggenland
en

Prot. Gem. Zeevang / Oudendijk
Beste mensen,
Ursem, donderdag 31 december 2020
In de vergaderingen in september van de kerkenraden is besloten om voorlopig door te gaan
met het verzorgen van de internet-vieringen. Bij het nemen van deze beslissing heeft de zorg
om de gezondheid van onze kerkgangers een grote rol gespeeld. In februari 2021 zal opnieuw
bekeken worden hoe de situatie is rondom de heersende Corona-crisis.
Het advies afgegeven door de PKN te Utrecht zal ook de komende tijd in ieder geval mede in
overweging genomen worden.
Via deze Nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de komende ontwikkelingen.
Vooralsnog zult kunnen blijven genieten van deze Nieuwsbrief met haar internetvieringen.
--------------------

Bij de Oudejaarsviering
In het afgelopen jaar heeft het
Corona virus ons geraakt. Het
heeft ons beperkt in ons doen
en laten. Misschien zijn we zelf
ziek geweest of zijn we mensen
aan de dood verloren. Voor het
komende jaar hopen we dat de
tijd terugkomt waarin we in
vrijheid kunnen leven.
De overweging gaat over Lot,
zijn vrouw, en zijn dochters.
Hebben zij echt geleefd? We
weten het niet. Belangrijker om
te ontdekken, is in hoeverre Lot
en zijn vrouw leven in mijzelf
als
twee
tegengestelde
krachten in de persoon die ik ben. Lot kijkt vooruit en is op weg naar een nieuwe stad waar het
leven goed en veilig is. De vrouw van Lot blijft maar terugkijken naar de restanten van een
brandende stad waar geen toekomst en leven is. Het zout dat zij in zich heeft, bedoeld om haar
leven op smaak te brengen, raakt versteend en zij verstart als een zoutpilaar.
Het leven is soms als een kroket die lekker smaakt. Maar je wil niet altijd weten wat je er hebt
ingestopt. Neem uit het oude jaar mee wat goed is en toekomst biedt.
Een goede viering toegewenst met een hartelijke groet,
Hans Reedijk

--------------

De internetviering van de Oudjaarsdag 2020
Vandaag kunt u de internetviering bijwonen welke opgenomen is in de kerk te Ursem. In deze
dienst gaat voor ds. Hans Reedijk.
De tekst van de te zingen liederen wordt onderin beeld weergegeven.
De dienst kunt u volgen door hier te klikken: internetviering van 27 december 2020.
Mocht u tijdens deze toch drukke dagen niet in de gelegenheid zijn omveel aandacht aan dit
schrijven te besteden, geen nood:
Deze Nieuwsbrief zal op zondag 3 januari nogmaals ongewijzigd aan u allen toegestuurd
worden.
Ook zal deze dienst op zondag 3 januari om 19.30 uur uitgezonden worden door Locale
Omroep Edam Volendam (L.O.V.E., Ziggo kanaal 39)

-------------

Collecte tot eind december
Van half oktober tot half november hebben we in onze beide
gemeenten middels deze nieuwsbrief gecollecteerd voor
zowel de kostenbestrijding van de videovieringen als voor het
project Maaltijd voor een Ander van het Rode Kruis.
Dat heeft een mooi totaalbedrag opgeleverd van € 495,Wij zijn u heel erkentelijk voor uw bijdrage.
De helft van dit bedrag gaat naar de videovieringen en de
andere helft naar het rode Kruis.
Voorgaande jaren werd er in de decembermaand in onze
kerken gecollecteerd voor Kinderen in de Knel. Ondanks corona willen we dat ook dit jaar doen.
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van
volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals
voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun
recht op onderwijs. Help mee om het leven van deze kinderen te verbeteren.
Onze rekeningnummers staan tot 31 december hiervoor open.
De helft van uw bijdrage zal aan dit doel besteed worden en de andere helft aan de
internetvieringen.
Maak uw bijdrage vóór 31 december over.
Voor leden van de gemeente Koggenland: NL21RABO 0307632946 t.n.v. Diaconie Prot.
Gemeente Koggenland o.v.v. ‘collectebijdrage’.
Voor leden van de gemeente Zeevang en Oudendijk: NL59RABO 0367300842 t.n.v. Diaconie
Prot. Gemeente Zeevang en Oudendijk o.v.v. ‘collectebijdrage’.
U weet, zowel de diaconie als het college van kerkrentmeesters zijn ANBI-instellingen, wat
inhoudt dat uw gift fiscaal aftrekbaar is; een extra reden om gul te geven.
De kerkenraden van PGK en PGZO
--------------

OVERIGE INTERNET KERKDIENSTEN
Er bestaan vele mogelijkheden om via internet een kerkdienst bij te wonen.
Kijk eens op kerkdienstgemist.nl of kerkomroep.nl. Hier treft u een keur van
diensten aan waaruit u kunt kiezen.
Voor het volgen van kerkdiensten in de Ontmoetingskerk te Enschede klikt u
hier:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1473-Ontmoetingskerk-Enschede

-----------------

Reeds uitgezonden vieringen:
Zondagmiddag 29 maart jl. is voor het eerst in onze gemeenten een korte internetdienst
opgenomen welke u kunt bijwonen op internet. De diensten worden bij toerbeurt opgenomen in
de kerken van Beets en Ursem.
De laatste dienst op uitgezonden 27 december is hier nog te zien.
De voorlaatste dienst van 25 december jl. kunt u hier aanklikken.
De internet-kerkdiensten van de Protestantse Gemeenten Zeevang/Oudendijk en Koggenland
worden ook via de lokale zender L.O.V.E. (Lokale Omroep Volendan Edam) uitgezonden.
De uitzending vindt plaats iedere zondagavond van 19.30 en is te zien via Ziggo op kanaal 39.
------------------

De coronacrisis trekt diepe sporen in
Nederland. Het sociale leven valt opnieuw stil.
Het wordt moeilijker om hulp te ontvangen als
je oud of hulpbehoevend bent, je baan bent
kwijtgeraakt of binnen moet blijven om te
wachten op een testuitslag.
Platform #Nietalleen biedt ook in de komende onzekere tijd hulp aan iedereen die dat nodig
heeft. Hulp nodig? Je bent #nietalleen.
In maart bundelden kerken en lokale (hulp)organisaties, waaronder de Protestantse Kerk in
Nederland en Kerk in Actie, de krachten in het platform nietalleen.nl.
Telefoonlijn open
De telefoonlijn van #Nietalleen is al die tijd opengebleven. “Nu we weer onzekere tijden
tegemoet gaan in de gedeeltelijke lockdown, willen we opnieuw de aandacht vestigen op de
hulp die #Nietalleen nog steeds kan bieden,”. “Schroom niet, onze medewerkers staan klaar
om elke hulpvraag te koppelen aan een plaatselijk initiatief. Zij komen graag in actie voor
iedereen die ook nu hulp of een praatje kan gebruiken.”
Hulp van #nietalleen
Mensen die behoefte hebben aan hulp bellen naar 0800 1322. Zij worden dan gekoppeld aan
een plaatselijk initiatief. Kent u mensen die behoefte hebben aan hulp? Laat hen dit nummer
bellen of bel voor hen. Alle informatie is te vinden op nietalleen.nl. Hulp nodig? Je bent
#nietalleen.

Tot slot
Via de website en deze nieuwsbrief willen we zoveel mogelijk gemeenteleden bereiken, dit alles
onder het motto "u heeft ons met Kerkbalans gesteund - hoe kunnen wij u steunen".
Op het ogenblik worden meer dan 185 huisgezinnen bereikt met deze nieuwsbrief, dat betekent
dat nog niet iedereen op deze wijze in onze gemeenten wordt bereikt. Daarom willen we u
vragen om mensen in uw omgeving op de hoogte te brengen van deze nieuwsbrief. Mochten zij
deze brief niet ontvangen en toch belangstelling voor deze Nieuwsbrief hebben dan kan men
zich aanmelden via kerkblad@pg-koggenland.nl
--------------

De gezamelijke kerkenraden:
Protestantse Gemeente Koggenland
e-mail: info@pgkoggenland.nl
website: http://pg-koggenland.nl/

Protestantse Gemeente Zeevang-Oudendijk
e-mail: info@pknzo.nl
website:https://www.pknzeevangenoudendijk.nl/

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u kerkblad@pg-koggenland.nl toe aan uw adresboek.

