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Zieken

Het viel niet mee de afgelopen maanden, waarin het
coronavirus een zwaar stempel drukte op ons dagelijk
se leven. Voor veel mensen was het een moeilijke tijd.
Ik denk daarbij vooral ook aan de ouderen onder ons
en mensen met een kwetsbare gezondheid, die weinig
of geen bezoek kregen en er ook niet zelf op uit konden
gaan.
Terwijl juist de ontmoeting met familie, vrienden en
bekenden een mens zo goed kan doen. Er was in de
afgelopen maanden vaak weinig om naar uit te zien.
Gelukkig komt er nu weer wat meer ruimte voor bezoek
en is er ook op andere terreinen langzaamaan weer
meer mogelijk.
Dat neemt niet weg dat er ook nu nog, los van corona,
mensen zijn die vanwege ziekte of om een andere
reden aan huis gebonden zijn, die zich zorgen maken
over hun eigen situatie of die van iemand die hen na
aan het hart ligt, die verdriet hebben om het verlies van
een dierbare.
Moge God zijn licht laten schijnen over hen die door
een diep en donker dal heen moeten en zijn hand uit
steken naar ons allemaal.
De duisternis valt om mij heen;
ik ben zo bang, geheel alleen,
ik zie geen eind aan deze nacht,
geen licht dat in de verte lacht.
Wees stil, zo zegt een stem in mij,
hier is mijn hand, Ik ben erbij,
Ik maak een einde aan de nacht;
hier is het licht -het is volbracht!
Als deze stem maar in mij zingt
wanneer het duister mij omringt,
als deze hand mij maar geleidt
raak ik mijn diepste angsten kwijt.
(A.F. Troost)

Tenslotte

De zomer ligt voor ons en de vakantietijd breekt aan.
Het zal een andere zomer worden dan anders.
Veel mensen gaan niet op vakantie en blijven thuis en
wie wel op vakantie gaat reist deze keer misschien niet
naar het buitenland maar blijft in eigen land.

Anderen wachten nog even met het maken van plan
nen. Er zijn ook mensen die al heel lang niet meer op
vakantie kunnen, omdat ze aan huis gebonden zijn.
Ik wens iedereen een zegenrijke zomertijd met mooie,
kleine dingen om van te genieten.
het kleine
Wat simpele dingen:
een bloemknop, een lied,
‘t geluid van de branding,
het ruisen van ’t riet.
Wat simpele vreugden:
de lach van een kind,
een strakblauwe hemel,
een vlag in de wind.
Wat simpele schoonheid:
een schelp op het strand,
een slootje vol kroos
en een wilg aan de kant.
Wat kleine gebaren:
een handkus, een groet,
’t zijn gaven waarin ik
Gods liefde ontmoet.
(uit: ‘Een fluit van riet’,
van E. IJskes-Kooger)

· Een hartelijke groet van
ds Simone van de Vrie

VAN DE KERKENRAAD
De ledenjaarvergadering zal worden gehouden op
26 augustus 2020. U zult daarvoor een nieuwe
uitnodiging ontvangen. Vanaf 19.15 uur is er koffie
en thee en de vergadering begint om 19.30 uur.
Vanzelfsprekend zullen wij ons houden aan de maat
regelen die gelden vanwege het Corona virus.
Ds. Van de Vrie zal tijdens de komende periode een
aantal weken op vakantie zijn. Indien nodig kunt u
contact opnemen met Trijnie of Jan de Jonge,
telefoon 0598-621450

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

26 juli - 11.00 uur
Dienst in de Wedderwegkerk
Voorganger: ds B. van der Woude

Een verschil is dat er tijdens de diensten in de Wedder
wegkerk wel wordt gezongen door een vijftal mensen.
Zij zitten vooraan bij het liturgisch centrum, met hun
rug naar de andere kerkgangers en op ruime afstand.
Voor de mensen die niet naar Oude Pekela kunnen
gaan: elke zondag worden de diensten vanuit de Wed
derwegkerk uitgezonden via www.kerkomroep.nl
Als het enigszins mogelijk is wordt de liturgie van te
voren op de website geplaatst:
www.protestantsegemeenteoudepekela.nl
Helaas kan er voorlopig niet voor vervoer naar de
AE-kerk en de Wedderwegkerk worden gezorgd.

9 augustus - 9.30 uur
Dienst in de AE-kerk
Voorganger: ds S. van de Vrie

We hopen dat de diensten deze zomermaanden
allemaal kunnen doorgaan en dat kerkgangers en
luisteraars er door bemoedigd zullen worden.

23 augustus - 9.30 uur
Dienst in de Wedderwegkerk
Voorganger: ds S. van de Vrie

· Simone van de Vrie

Taakgroep liturgie

In de komende tijd zijn er de volgende diensten:
12 juli - 9.30 uur
Dienst in de Wedderwegkerk
Voorganger: ds W. Jöhlinger

6 september - 9.30 uur
Dienst in de Wedderwegkerk
Voorganger: ds H.J. Delwig
13 september - 9.30 uur
Dienst in de AE-kerk
Voorganger: ds S. van de Vrie
Eruit gelicht
Als alles volgens plan is verlopen dan hebben we op 28
juni weer voor het eerst na lange tijd een dienst ge
houden in onze AE-kerk. Een viering in een anderhalve
meter setting en zonder samenzang.
Zeker ook dat laatste is een hard gelag, want samen
zang is een belangrijk onderdeel van onze diensten en
wat is het fijn om uit volle borst al die prachtige liederen
te kunnen zingen.
Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar het risico
van samen zingen en het is wachten op de resultaten.
We hebben ons uiterste best gedaan om toch een
mooie invulling te geven aan de dienst op 28 juni en
zullen ook voor de komende diensten zoeken naar
alternatieven, waarbij zang en muziek zeker niet zullen
ontbreken.
De kerkenraad heeft de mogelijkheid besproken dat
de liederen door enkele mensen (op ruime afstand)
gezongen zullen worden, maar heeft besloten om ook
daar nog even mee te wachten. Vanaf 12 juli bent u ook
weer hartelijk welkom bij diensten in de Wedderweg
kerk. Uiteraard moeten ook hier de nodige maatregelen
in acht worden genomen, maar ook daar zijn er men
sen (coördinatoren, herkenbaar aan hun hesje) die de
kerkgangers de weg wijzen.

Bijbelstudie

Het voornemen is om na de zomervakantie weer te
starten met Bijbelstudie. Vanwege de anderhalve meter
maatregel zullen we dan in de kerkzaal gaan zitten.
De eerste keer is gepland op dinsdag 1 september a.s.
van 19.00 tot 20.00 uur in de AE-kerk.

Gespreksgroep

Na de zomervakantie hopen we ook weer een bijeen
komst van de gespreksgroep te kunnen houden.
Met de leden van de gespreksgroep zal een datum
worden overlegd en we zullen bekijken of we als
gespreksgroep bij elkaar komen in de AE-kerk of bij
iemand thuis in een grote woonkamer.

Van de penningmeester

In de maand mei ontvingen we € 100,00 als gift voor
onze gemeente. Onze hartelijke dank.

Agenda

–  18 augustus- 19.15 uur
Kerkenraadsvergadering
–  26 augustus- 19.30 uur
Ledenjaarvergadering
–  1 september-19.00 uur
Bijbelstudie

De kopy voor het volgende kerkblad
moet uiterlijk donderdag 13 augustus
aanstaande binnen zijn.
E-mailadres: hansdeuze@gmail.com.

