Leden van de Protestantse gemeente Gendringen-Bontebrug,
Het moderamen heeft in verband met het coronavirus het volgende besloten:
De kerkdienst van a.s. zondag gaat wel door, maar u wordt aangeraden om de dienst thuis te
beluisteren. De eventuele bezoekers, die dit bericht niet hebben kunnen lezen, kunnen de dienst
gewoon bezoeken.
Er is deze zondag geen kindernevendienst en ook geen oppas.
Alle verdere activiteiten die van onze kerk uitgaan worden uitgesteld. Deze maatregel geldt tot en
met 31 maart. Dit betreft het meditatief Bijbellezen op dinsdagochtend, de koffieochtend (18 maart),
de leesgroep ‘God en ik’ (19 maart) en de ontmoetingsbijeenkomst op 23 maart. De sobere
maaltijden in Gendringen (20 maart), in Silvolde (27 maart) en Varsseveld (3 april) komen ook te
vervallen.
De diensten van 22 en 29 maart komen te vervallen. Op de televisie worden op deze zondagen
diensten uitgezonden.
Contact houden met elkaar - in nieuwsberichten in de media wordt ook duidelijk dat met name
ouderen zich nu eenzaam voelen. Het bezoek blijft weg. Dat betekent dat ook mensen uit onze eigen
gemeente nu menselijk contact moeten missen. Eén van onze taken als kerkelijke gemeenschap is
om naar elkaar om te zien.
Daarom is onze predikant, ds. Theo Menting, altijd telefonisch bereikbaar voor een luisterend oor. Hij
is te bereiken op 06 24 86 55 77. Ook bent u welkom op het spreekuur op maandag, dinsdag en
donderdag van 9.30 uur - 12.00 uur. Dit spreekuur gaat gewoon door!
Alle pastorale bezoeken worden zoveel mogelijk opgeschort, bijzondere situaties daargelaten. We
doen aan u de oproep om elkaar te bellen en te informeren hoe het gaat. Voor veel mensen is een
dagelijks praatje via de telefoon al fijn.
Het voelt vreemd om ons gemeente-zijn zo anders in te vullen dan we gewend zijn. Maar we
vertrouwen erop dat we ook in deze situatie door de Geest met elkaar verbonden kunnen zijn en
blijven. We bidden om een goede afloop en om nieuwe wegen om elkaar niet uit het oog te
verliezen. Dat we daarin creatief leren zijn en open staan voor het onverwachte.
Hebt u nog vragen over deze maatregelen dan kunt u de voorzitter van onze kerk mailen
(sofcowaf@gmail.com) of bellen. (06-38104632)
Namens het moderamen,
Jan Jolink
Ds. Theo Menting

