
Protestantse Gemeente Wildervank

VAN DE KERKENRAAD

AAN DE LEDEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE WILDERVANK

HET TIENDE BERICHT OVER COVID-19

Beste gemeenteleden,

Zoals u zult weten heeft de overheid de Covid-19-maatregelen opnieuw verlengd, nu 
tot tenminste 20 april. Daarom zijn in ieder geval t.m. 25 april alle kerkdiensten 
uitsluitend online. Ook Paasmorgen moet helaas weer een online-kerkdienst worden.

Ook de vieringen in de Stille Week (Witte Donderdag 1, Goede Vrijdag 2 en Stille 
Zaterdag 3 april) vervallen. In plaats daarvan zijn er korte online vieringen via YouTube, 
steeds om 19:30 uur. U vindt het hier: https://bit.ly/WildervankPKN.

Op dezelfde drie dagen kunt u tussen 15:00 en 18:00 uur 
starten met een Paaswandeling, beginnend en eindigend bij 
de Grote Kerk. Vanwege de Covid-maatregelen is tevoren 
aanmelden verplicht, via onze Datumprikker. Op die uren is 
ook de Grote Kerk open voor wie even het gebouw wil zien, 
een kaars wil branden, het orgel weer eens wil horen, of 
gewoon om stil te zijn. U krijgt hiervoor een aparte brief 
toegestuurd.

Zie ook onze Facebookpagina of de website: 

https://www.protestants-wildervank.nl/kerkplein/paaswandeling-open-kerk/ 

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
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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
25 maart 2021
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