Nieuwsbrief 08 juni 2020
‘De stilte zingt U toe, o Here.’ (zie psalm 65)
Beste leden van de Protestantse Gemeente te Borger (=PGB),
Zingen is voor veel mensen het mooiste onderdeel van de kerkdienst. Met liederen kan
individueel en samen vaak goed uitdrukking worden gegeven aan vreugde en verdriet.
Uitgerekend het zingen van psalmen, (kinder-)liederen kan voorlopig niet in gemeenten.
Premier Rutte zei: ‘Het virus houdt van plaatsen waar luid gezongen wordt.’ En minister
de Jonge, zoon van een dominee en bekend met de eredienst, zei kort en krachtig:
“Verspreid het Woord, niet het virus.”
Weer zijn er bergen vragen die een antwoord nodig hebben, zoals: wie kunnen de kerkdiensten
bezoeken? Waar mag je zitten en hoeveel mensen mogen erbinnen?
Hoe ziet ons ‘voorlopige normaal’ eruit nu we langzaam meer ruimte krijgen? Bergen vragen!
Geloof kan bergen verzetten en gelovigen hopelijk ook. Hierin ligt de uitdaging om samen te
zoeken naar goede oplossingen.
Vanaf 1 JUNI mogen kerkdiensten en doordeweekse activiteiten bezocht worden door 30
personen. Voor de kerkdiensten is afgesproken dit NIET te doen. Voor activiteiten door de
week is voor ’t Anker een gebruikersplan opgesteld. Alleen in overleg met Lammy Joling
is ruimte te reserveren.
Vanaf 1 JULI mogen kerkdiensten en activiteiten op doordeweekse dagen weer bezocht worden
door maximaal 100 personen. Voor ’t Anker geldt opnieuw het daarvoor opgestelde gebruikersplan
en de noodzaak voor gebruik eerst te reserveren via Lammy Joling. Ook voor de Goede Herderkerk
is een gebruikersplan opgesteld. In de vorige nieuwsbrief staan de regels.
Gekozen is om gemeenteleden uit te nodigen via ons wijksysteem en wel als volgt:
5 juli: wijk 1, 3 & 4 en 12 juli: wijk 2 & 5
19 juli: wijk 1, 3 & 4 en 26 juli: wijk 2 & 5
Afgelopen week hield de kerkenraad haar vergadering in de kerkzaal en toen bleek dat, ervan
uitgaande dat alleen mensen die samen een huishouden vormen naast elkaar mogen zitten, er plaats
is voor ongeveer 75 personen. Hierdoor kan het gebeuren dat er geen plaats meer is in de kerk. En
ja, ook vakantiegangers zijn welkom!
Heel de organisatie komt vast vrij strak over, maar het kan echt niet anders in het belang van ons
aller gezondheid. Samen werken we daaraan!
Pastorale contacten
Mogelijkheden voor pastorale bezoeken zijn er gelukkig ook weer. We houden ons wel aan
dezelfde gedragsregels. Contact met voorgangers kan worden gelegd:
Ds. Theo van ’t Hof. Telefoon: 0594-697475 / @ ds.theovanthof@gmail.com
Pastor Hessel Hansma. Telefoon 06-31936624 / @ hessel.hansma@gmail.com
Eveneens kan contact worden gezocht met leden van het wijkteam.
Pastor Hessel Hansma heeft vakantie van 19 juni tot en met 4 juli.
Open-kerk: Vanaf woensdag 10 juni a.s. kan ieder (ook) met een voorganger - op gepaste
afstand- in de Goede Herderkerk in gesprek gaan. Of een kaarsje branden, of gewoon even stil zijn.
Richtlijnen van de overheid zijn weer maatgevend: 1,5 meter afstand, thuisblijven bij verkoudheid
en geen groepsvorming. Iedereen is welkom op de volgende woensdagen en wel tussen 10.00 en
11.00 uur. We gebruiken de ingang van ‘t Anker aan de Brinkstraat.
Woensdag 10 juni --- Theo
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Woensdag 17 juni --- Hessel en Woensdag 24 juni--- Theo
Daarna wordt besloten of hiermee wordt doorgegaan.
Pastoraal nieuws:
Dhr. Jan Paas, Trechterbeker 12, heeft een operatie rondom een oor ondergaan. De operatie
is geslaagd. Wel krijgt hij een nabehandeling. Hij is weer thuis. Hem wensen we alle beterschap!
Dhr. Herman van Kooij, Marslandenweg 1A, is opgenomen in de GGZ. Zijn adres is:
G.H. Anschofweg 3, 7909 AA Hoogeveen. Een kaartje doet hem vast heel goed.
Dhr. Jaap Berghuis Schoonloërweg 8, Westdorp is half mei van de trap gevallen. Hij brak een
rugwervel en scheurde zijn hiel op meerdere plaatsen. Vrijdag 5 juni is hij geopereerd. Een kaartje
zal hem goed doen. Zijn adres: UMCG, Verpleegafdeling J2 (Kamer 15), Postbus 30001, 9700 RB
Groningen
Amazing Event-dienst op 28 juni
Zondagavond 28 juni wordt vanaf 19.00 uur een REGIONALE JEUGDDIENST gehouden in de
Goede Herderkerk. Ongeveer 20 jongeren doen hieraan actief mee. Het wordt een
interactieve dienst die weer online wordt uitgezonden: kijkers kunnen o.a. door te chatten
gerichte vragen stellen. Thema= ‘Door de storm heen’
Diaconale zaken:
Met de diaconie kan worden gesproken als u/ jij in (financiële) problemen bent gekomen. Uw
vragen kunt u stellen bij voorkeur via: diaconie@pgborger.nl
Voedselbank informatie.
Door het overschot dat aan voedselbankproducten binnenkwam, mede vanuit de centrale
organisatie, is ons verzocht te stoppen met de inname door onze kerk op elke 2e zondag van
de maand. Ook gaf de voedselbank aan geen gebruik meer te maken van ‘t Anker als uitgiftepunt voor haar cliënten. Dit zal vanaf 4 juni plaatsvinden vanuit het MFA Hunzehuys.
Omdat hier meer opslag is voor ingeleverde goederen.
Dus: vanaf nu worden er geen goederen voor de voedselbank meer ingezameld in de
kerk op de
2e zondag van de maand en kunt u uw goederen inleveren in het MFA Hunzehuys.
Collecten
Collecten zullen in de erediensten van juli anders gaan. Er staan dan collecteschalen bij de
uitgangen voor diaconie en kerk. Wie thuis het diaconaat financieel wil steunen, kan een
gift
overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie. NL79RABO0311105084
Omdat ook de Sectie Beheer inkomsten mist uit collecten voor de kerk en uit inkomsten van ’t
Anker, kan een gift aan haar overgemaakt via haar bankrekeningnummer.
NL79RABO0373717032. Ook kunt u gebruik maken van GIVT
Gezocht: de kerkenraad komt graag in contact met iemand die kennis heeft van PR om haar hierin
te ondersteunen. Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met Peter Hoving, telefoon: 0599638873
Een welgemeend woord van dank richten wij aan iedereen, groot en klein, die zorgt dat er
iedere twee weken een nieuwsbrief op uw deurmat ligt!
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Ds. Theo van ’t Hof en pastor Hessel Hansma

