I.v.m. preventiemaatregelen tegen het Coronavirus zijn de kerkdiensten de komende weken digitaal te
volgen.
Gezamenlijke activiteiten zijn tot en met 6 april geannuleerd.
Daarnaast wijzen wij u er graag op dat er een extra editie komt van de weekbrief.
Indien U deze weekbrieven per email wenst te ontvangen kunt U dat doorgeven
via weekbrief@pgmijdrecht.nl of door HIER te klikken!!
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De wijkteams zijn geactiveerd door de pastorale ouderling om met alle kwetsbare en oudere
gemeenteleden contact te houden en evt. behoefte aan hulp of ondersteuning af te stemmen
De predikanten kunnen met telefoon, WhatsApp of videoverbinding gebeld worden, en zijn daarvoor
beschikbaar juist ook voor kinderen die nu thuis zijn. Zij blijven fysiek beschikbaar op afroep en zullen
zelf ook telefonisch mensen zoveel mogelijk benaderen en bijstaan.
De weekbrief is in deze fase een platform voor onze gemeente: ieder die een gedicht, gedachte, activiteit
of iets wil delen met elkaar kan dat sturen naar één van de predikanten. Aan het einde van de week
zullen de predikanten contact hebben om e.e.a. voor publicatie geschikt te maken.
Afgelopen zondag is er voor gekozen vanwege de korte termijn (er was een scholendienst geheel
voorbereid) en vanuit de verbondenheid met de landelijke Protestantse Kerk te verwijzen naar een
bemoedigende kerkdienst op zondagmorgen op NPO. Het was ook een keuze uit praktische
overwegingen (de uitzendingen via kerkomroep.nl waren zondagmorgen zoals verwacht overbelast en
daardoor gevoelig voor storing).
Komende zondag gaan we - met dank en waardering voor de grote inzet en snelle realisatie door Wim de
Penning! - zelf uitzenden met beeld én geluid via You Tube. Daardoor is er beeldweergave mogelijk en
is dit kanaal minder gevoelig voor storing en kan de onlinekerkdienst vanuit de Janskerk op smart tv of
ipad of mobiele telefoon worden bekeken en ook via kerkomroep worden beluisterd. Waarschijnlijk zal
de onlinekerkdiensten al eerder worden opgenomen en op zondag vanaf 10 uur worden uitgezonden via
het Youtubekanaal - met als zoekterm: Protestantse Gemeente Mijdrecht. Ook via de startpagina op de
website met een link en de gebruikelijke kanalen van kerkomroep en kerktelefoon kunnen we op deze
diensten afstemmen.
De predikanten zullen deze korte en bemoedigende diensten verzorgen. Deze diensten zullen ook later te
beluisteren en te bekijken blijven.
De predikanten zouden het waarderen als er reacties worden gegeven op de kerkdiensten, zoals normaal
met het koffie drinken of handen geven. Dit kan nu per mail, app of telefoon.
Ook willen ze elke zondagmorgen een verwerking verstrekken bij de weekbrief en de kinderen vragen
deze te maken of in te kleuren en evt in te leveren bij ds Elise in de brievenbus. Zij zorgt ervoor dat deze
werkstukken weer bij ouderen worden bezorgd.
We staan in de samenleving en dus ook de kerk voor nieuwe en grote uitdagingen. Laten we waar
mogelijk (non-fysiek) contact blijven zoeken, leggen en houden en bidden om wijsheid en kracht.

Namens de kerkenraad,
ds. Elise Jansen, tel.: 06-14 561 770
e-mail: ds.elise@pgmijdrecht.nl
en
ds. Erick Versloot, tel.: 06 - 46 723 725
e-mail: ds.erick@pgmijdrecht.nl

