Veertigdagentijd en Pasen 2021
Aan de leden van protestantse gemeente
‘Het Vierhuis’ in oprichting

Kerkdiensten
Vanaf 7 maart is het in onze gemeente weer mogelijk om naast de
online vieringen ook de kerkdiensten te bezoeken. Dit besluit heeft het moderamen
genomen naar aanleiding van de brief van de classispredikant ds. A. v.d. Maas. We kunnen
maximaal dertig kerkgangers ontvangen. Dit getal is exclusief de medewerkers aan de
dienst. (Voor verdere informatie zie de website van de classis ‘Geloven in de Delta’). Ook
mogen zanggroepjes de diensten weer begeleiden. Voor sommige mensen zal dit een
verheugend bericht zijn. Anderen zullen de diensten nog niet durven of willen bezoeken.
De mogelijkheid om de diensten online te volgen blijft.
Reserveren
Omdat we per dienst maximaal 30 mensen mogen ontvangen, blijft het wenselijk dat u
zich aanmeldt voor de diensten. U kunt dit doen bij de scriba Stephan de Visser via de
mail: stephan.de.visser@gmail.com. Hij zal de namen van de aangemelde personen zaterdag
doorsturen naar de dienstdoende koster. Mocht het aantal aanmeldingen meer zijn dan
30, dan krijgt u bericht. Sommige mensen vinden het vervelend om te reserveren. U kunt
natuurlijk altijd op goed geluk naar de kerk komen. Maar weet dat dan de mogelijkheid
bestaat dat er geen plaats voor u is.
Locatie Lewedorp
Het kerkgebouw van Lewedorp kan met de huidige coronamaatregelen geen ruimte bieden
aan 30 kerkgangers en een zanggroep. Daarom wordt de dienst van 14 maart gehouden in
de rooms-katholieke kerk van Lewedorp. De paascyclus wordt dit jaar verplaatst naar
’s-Heer Arendskerke.
Op weg
We zijn op weg naar Pasen, het grote feest van de kerk, waarop we vieren dat we door
het donker heen aan het licht komen. Moge dit besef ons bemoedigen in deze tijd vol
onzekerheid.
Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
Namens de kerkenraad,
M.J. Wisse
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