MAART 2020
Toekomst Protestantse Gemeente Almelo – uitnodiging voor het gemeenteberaad
De kerkenraad nodigt u uit voor het gemeenteberaad op zondag 15 maart, na afloop van de kerkdienst. Dit
beraad begint om 11.30 uur en zal ongeveer een uur duren.
Wij willen u informeren en met u verder spreken over de ontwikkelingen met het oog op de toekomst van
de Protestantse Gemeente Almelo. Het voorstel van de Algemene Kerkenraad in het kader van het plan
‘Loslaten en opnieuw beginnen’ is op dinsdag 3 maart aan alle ambtsdragers gepresenteerd.
De volgende stap is dat de wijkgemeenten nu worden geïnformeerd over het voorgenomen proces. Uw
mening is van belang voor de reactie van de kerkenraad op het voorgenomen procesplan.
Wij hopen dat u allen de betekenis van deze bijeenkomst inziet en in groten getale aanwezig zult zijn.

Omgangsvormen in verband met het coronavirus
In het moderamen van de kerkenraad is gesproken over omgangsvormen in onze gemeente in verband met
het coronavirus. Die hebben vooral betrekking op wat in de kerkdienst gebeurt.
Wij volgen de adviezen van de landelijke kerk. Die adviezen zijn gecheckt door het RIVM. Op de website van
het RIVM vindt u algemenere informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.
1. Handen schudden
Gelet op het feit dat de overdracht van het virus vooral plaatsvindt via de mond en de handen, kiezen wij
ervoor om dit contact voorlopig achterwege te laten. Wij zullen elkaar niet begroeten en van elkaar
afscheid nemen met handen schudden. De predikant en de ouderling staan na de dienst wel bij de deur.
Met enkele woorden of een knikje kunt u elkaar groeten.
Ook de vredeswens bij het avondmaal zal – in de vorm zoals we die kennen – achterwege blijven.
2. Het avondmaal
Het met een doek schoonvegen van de beker nadat iemand eruit gedronken heeft of het dopen van het
brood in de wijn, biedt geen bescherming tegen de overdracht van virussen. In deze periode zullen wij
daarom niet uit gezamenlijke bekers drinken, maar een andere vorm te kiezen. We maken voorlopig
gebruik van kleine bekertjes die op een blad gereed staan. U kunt dat bekertje zelf pakken. Het brood zal
alleen door één diaconaal medewerker en de voorganger worden aangeraakt en worden uitgedeeld.
3. Collecte
Het doorgeven van collectezakken vormt volgens het RIVM geen risico.
4. Bezoekwerk
Er is op dit moment geen aanleiding anders om te gaan met bezoekwerk, dan met een gewone griep het
geval zou zijn. Een goede hygiëne volstaat als de bezochte niet lijdt aan het coronavirus. Mocht dat wel het
geval zijn dan is het wijs, zolang het om de milde variant gaat en als er contact moet zijn, dit even te
beperken tot de telefoon.

Agenda
Deze nieuwsbrief verschijnt in verband met bovenstaande actualiteit kort na de vorige editie.
Ik herinner u graag aan enkele activiteiten die in de komende periode plaatsvinden. Over de activiteiten op
13 en 19 maart leest u meer in de vorige nieuwsbrief.
woensdag 11 maart – 14.45 uur: Avondmaalsdienst in Hoog Schuilenburg
woensdag 11 maart – 19.00 uur: vesper Biddag voor gewas en arbeid
vrijdag 13 maart – 12.30 tot ±16.00 uur: bezoek aan de tentoonstelling Art Stations of the Cross in de
binnenstad van Deventer. Verzamelen om 12.30 uur voor het NS-station Deventer (vertrek trein uit
Almelo: 12.06 uur). Graag opgeven als u deelneemt: 06 208 00 209 of predikant.grotekerk@pgaalmelo.nl.
donderdag 19 maart – 14.00 tot 16.00 uur: Exodus en Pesach, presentatie met afbeeldingen van
kunstwerken door ds. Koos Sluiter. Plaats: De Schouw.
Namens de kerkenraad,
ds. Pieter Endedijk

Leven met verlies
Verlies verwerk je niet, je overleeft het en je leeft er mee. (Manu Keirse)
In het najaar van 2019 is er een serie gespreksbijeenkomsten geweest over omgaan en leven met verlies. Er
waren deelnemers uit de verschillende wijkgemeenten van de PGA. De grootte van de groep was acht
personen.
Dit jaar willen wij met een nieuwe serie bijeenkomsten van start gaan. Datum en tijden worden in overleg
vastgesteld. Er kunnen maximaal acht personen meedoen.
We staan stil bij wat het betekent als je partner overlijdt, je kind, een familielid, een goede vriend of
vriendin. Hoe je je staande houdt in eenzame en verdrietige momenten en hoe je verder leeft met dit
verlies. Elke bijeenkomst heeft een ander thema.
Herkenning en erkenning en het uitwisselen van ervaring kan veel voor je zelf betekenen, maar ook voor
elkaar: je kunt elkaar tot steun zijn.
U kunt zich opgeven via: wil-mensink@concepts.nl
Wilt u in de mail ook uw telefoonnummer vermelden?
Data en tijdstippen worden in overleg vastgesteld.
Wil Mensink, coach begeleider PGA

