
Protestantse Gemeente Wildervank

VAN DE KERKENRAAD

AAN DE LEDEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE WILDERVANK

Beste gemeenteleden,

We zijn blij dat vanaf juli de kerkdiensten en het kerkelijk leven weer voorzichtig op 
gang konden komen. Helaas worden we nu geconfronteerd met steeds meer 
besmettingen in Nederland. In Veendam nog steeds slechts in beperkte mate, maar in de 
stad Groningen is de toestand inmiddels zorgwekkend. De adviezen voor wat wel of niet 
verstandig is in kerkdiensten en bij andere activiteiten zijn daarom flink aangescherpt.

Dit betekent helaas dat we, in elk geval tot 1 november, weer terug moeten naar 
de online-kerkdiensten zoals van maart tot juni ook het geval was.

Een systeem van vooraf inschrijven voor kerkdiensten vraagt te veel van de weinige 
mensen die daarvoor beschikbaar zijn. Zonder gemeentezang is er geen volwaardige 
protestantse liturgie mogelijk. We vinden dit heel erg en een nieuwe aanslag op ons 
bestaan als kerkelijke gemeenschap, maar zien in de gegeven omstandigheden geen 
andere mogelijkheid.

We hopen dat de gemeentevergadering op 4 november, na de Dankdagviering, wel 
doorgang zal kunnen vinden. Daarover krijgt u per email nog nader bericht. Houd ook de 
website en de Facebook-pagina in de gaten.

Hoe het met de viering van Eeuwigheidszondag zal gaan (22 november), kunnen wij 
nu nog niet bekijken. Nieuws volgt via email, website en Facebook.

Verdere activiteiten tot aan Kerst zijn afgelast.

WAAR VINDT U ALLES EN HOE HOUDT U CONTACT?

• Vragen over kerkewerk naar de scriba: Gerda Kloosterhuis, scriba@protestants-
wildervank.nl, telefoon: 0598 621000.

• Pastorale vragen naar ouderling of contactpersoon, of naar de predikant, ds. 
Marien Grashoff, predikant@protestants-wildervank.nl, telefoon 0598 857272.

• Online kerkdienst: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10592.
Er is ook een speciale Kerkomroep-app. Kijk in de AppStore of in Google Play. We 
onderzoeken de mogelijkheid om aan de uitzending ook beelden toe te voegen.

• Liturgie en lezingen op onze eigen website: https://www.protestants-wildervank.nl. 
Klik in de kalender op de datum, dan op 'Lees meer...' en download ze.

• Zondagsbrief aan- of afmelden: verzendlijst@protestants-wildervank.nl

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Wildervank
7 oktober 2020

mailto:scriba@protestants-wildervank.nl
mailto:scriba@protestants-wildervank.nl
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10592
https://www.protestants-wildervank.nl/
mailto:verzendlijst@protestants-wildervank.nl
mailto:predikant@protestants-wildervank.nl

