
Protestantse Gemeente Wildervank

VAN DE KERKENRAAD

AAN DE LEDEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE WILDERVANK

HET NEGENDE BERICHT OVER COVID-19

Beste gemeenteleden,

Opnieuw heeft de overheid de strenge maatregelen verlengd, nu tot tenminste 3 
maart. Dat valt voor de kerk midden in de Veertigdagentijd, die begint op zondag 21 
februari en eindigt met Pasen op 4 april. Daarom zijn in ieder geval t.m. 28 maart alle 
kerkdiensten uitsluitend online. We hopen heel erg dat de dienst op Paasmorgen weer 
(bijna) gewoon in de kerk gevierd kan worden, maar daarover kunnen we nu nog niet 
besluiten. Als het doorgaat willen we ook weer, net als op de Startzondag in september, op
een veilige wijze avondmaal vieren.

Om de Veertigdagentijd toch te maken tot een periode van bezinning en 
voorbereiding op Pasen, hebben we een paar plannen. Aanknopend bij de Vastenactie 
van Kerk in Actie worden de zeven werken van barmhartigheid het thema voor de 
zondagen t.m. Pasen. Die zeven werken zijn traditioneel deze: hongerigen voeden, 
dorstigen laven, vreemdelingen herbergen, naakten kleden, zieken verzorgen, 
gevangenen bezoeken en doden begraven. Dat is o.a. gebaseerd op wat Jezus zegt in 
zijn afscheidsrede (Mattheüs 25,35v):

Want ik had honger en jullie hebben me te eten gegeven,
ik had dorst en jullie hebben me laten drinken,

ik was een vreemdeling en jullie hebben me gastvrij onthaald,
ik was naakt en jullie hebben me gekleed,

ik werd ziek en jullie hebben naar me omgezien,
ik was gevangen en jullie hebben mij bezocht!

Bij gezinnen met jonge kinderen willen we een tasje bezorgen met ideeën en 
materialen om het thema van de zeven werken van barmhartigheid als gezin te kunnen 
meemaken. Serieuze informatie, creatieve ideeën om ‘vasten’ invulling te geven en ook 
iets leuks en iets lekkers zullen in de tasjes zitten.

Meer informatie over de Vastenactie op de websiote van Kerk in Actie:
https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/vast-mee-in-de-40dagentijd/

en hier meer over de achtergronden:
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/veertig-dagen-vasten-een-protestants-
perspectief/

Of de vieringen in de Stille Week (1-3 april) doorgaan kunnen we pas kort daarvoor 
beslissen. Maar onafhankelijk daarvan willen we proberen het idee van de PaasChallenge 
op een voor Wildervank passende manier uit te werken, zodat jong en oud samen kunnen 
deelnemen. Het zal neerkomen op een Paaswandeling langs tien plekken die bezinning 
aanbieden rond het verhaal van het lijden en sterven van Jezus. Beginnend en eindigend 
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bij de kerk, waar wie dat wil een deel van het brood en een flesje druivensap mee naar 
huis kan nemen. Daar hoort u meer van. Houd de website en Facebook in de gaten!

Meer informatie over de PaasChallenge op de website van Jong Protestant:
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/materiaal/paaschallenge-2021-de-weg-door-
jeruzalem/

Wat betreft het bezoekwerk: de predikant mag in dringende gevallen wel op bezoek 
komen, ook tijdens de avondklok. Ook onze stagiaire Nynke Hollander is hiervoor 
beschikbaar en vrijgesteld.

Als u de kerkdiensten volgt via YouTube, wilt u zich dan abonneren op ons YouTube-
kanaal? Met 100 abonnees kunnen we zelf een makkelijker te onthouden naam instellen.

LET OP! De laatste wijzigingen staan altijd op onze website of Facebook-pagina.

Website : https://www.protestants-wildervank.nl/ 
Facebook : https://nl-nl.facebook.com/PKNWildervank 

Kerkomroep : http  s  ://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10592  
YouTube (kerk) : https://bit.ly/WildervankPKN

Kabelkrant/SKV : SKV kanaal 996 of 905

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.

• 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
14 februari 2021
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