
Kerkdiensten – pastoraat en kerkenraad – catechese en kringen 
Kerkdiensten – terugkijken 
Op 20 september vierden we de startzondag, met activiteiten in de kerk, in het 
Trefpunt en de Swingel. Aan het eind van het programma kwamen we bij elkaar voor 
de prijsuitreiking van het spel: ‘Ik hou van Jezus’, het zingen van het lied ‘Ga nu heen 
in vrede’ en voor Gods Zegen. Het was een bijzondere en fijne startzondag. Alle 
medewerkers hartelijk bedankt voor jullie inzet en creativiteit! Op de daarop volgende 
zondagen was er steeds een dienst in de kerk, vaak met de inbreng van 
voorzangers.   
 
Kerkdiensten - vooruitkijken 
Op 5 oktober vond een gesprek plaats tussen minister F. Grapperhaus en de 
Nederlandse kerken en andere religieuze organisaties. U heb hier waarschijnlijk wel 
over gehoord. Het resultaat is dat we voorlopig nog slechts 30 kerkgangers mogen 
verwelkomen. De mensen die meewerken aan de dienst horen daar niet bij. Het zingen 
met voorzangers mag doorgaan zoals we dat de laatste weken gewend zijn. Verder 
geldt ook voor kerken het advies om een mondkapje te dragen. Dit geldt alleen voor 
verplaatsingen, dus bij het binnenkomen en bij het verlaten van de kerk.  
 
Hoe gaan we dit organiseren vanaf zondag 11 oktober?  
 
Iedere week moeten kerkgangers zich aanmelden voor een kerkdienst. 
 
- Wanneer – voor zaterdag 18.00 uur 
- Waar – bij de scriba Poppe de Haan 
- Hoe – het liefste per mail: 
kerkelijkbureau@pkngereformeerdekerkwijnjewoude.nl 
- Of – per telefoon: 0516-481978 
- En dan – dan krijgt u een bevestiging dat u kunt komen of een bericht dat het 
aantal van 30 kerkgangers al is gehaald 
- Verder – de kerkdiensten zijn online te beluisteren via www.kerkomroep.nl 
 
Pastoraat 
Door de situatie van de afgelopen weken is grotere voorzichtigheid in het 
bezoekwerk vereist en worden alleen in urgente situaties bezoeken gebracht. 
Wanneer ik op bezoek kom, bel ik eerst om te vragen of u het aandurft om bezoek te 
ontvangen. Verder heb ik het ‘telefonisch pastoraat’ weer opgestart. Echter, 
pastoraat is niet alleen aan zaak van predikant, ouderlingen en omtinkers, maar een 
verantwoordelijkheid voor alle gemeenteleden. 
 
Catechisatie - kringen 
Door de nieuwe beperkingen zijn er nog geen plannen gemaakt voor bijeenkomsten 
rondom de Bijbel. We wachten af hoe de dingen zich ontwikkelen. 
Het kinder- en jeugdwerk gaat wel door, volgens plan. Dit is ook toegestaan. Op 
vrijdag 9 oktober is er de eerste bijeenkomst van ‘Leer ons geloven – club van 
dominee’, voor de leeftijdsgroep 12 t/m 15 jaar. De daarop volgende bijeenkomst is 
op vrijdag 30 oktober. 
 
Met een hartelijke groet voor u en jullie allemaal.  
ds. Harmen Engelsma 
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