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Nog geen verruiming van de openstelling
Het moderamen van de generale synode van de PKN bracht
eind februari een advies uit waarin werd gesteld dat
kerkdiensten weer mogelijk zouden kunnen zijn, met een
maximum van 30 bezoekers. In de E-flits van 26 februari nam
de Classis Noord-Holland dit advies over, maar benadrukte dat de verantwoordelijkheid bij de
kerkenraden lag en dat het slechts om een advies ging.
De wijkkerkenraden van Santpoort en Velserbroek hebben zich over een eventuele openstelling
beraden. Ze kwamen beide tot de conclusie dat het nu nog te vroeg is om de Dorpskerk en het
Kruispunt weer open te stellen voor de zondagse erediensten. De landelijke besmettingscijfers
liggen nog hoog, mede door verschillende zeer besmettelijke varianten van het coronavirus. Dit
geldt ook voor onze provincie Noord-Holland. En omdat onder onze kerkbezoekers het aantal
oudere gemeenteleden (vrij) hoog is, voelen wij ons extra verantwoordelijk. Wij voelen ons
gesterkt in ons besluit door het feit dat vrijwel alle ons omringende PKN-gemeenten tot dezelfde
conclusie zijn gekomen.
De wijkkerkenraden hebben besloten om in onze kerken de uitzending van de digitale om-enom diensten in Santpoort en Velserbroek voort te zetten in de maanden maart en april.
Voor de invulling van de diensten kunt u de KerkOnderweg nummers 2 en 3 raadplegen. U bent
van harte welkom in al deze online-diensten.
Eind april zullen we in onderling overleg beslissen over de diensten na 2 mei.

Paasfeest
Speciale aandacht vragen we voor de vieringen rond het grootste feest van de christelijke kerk:
het Paasfeest. Er wordt hard gewerkt om, ondanks de corona-beperkingen, deze toch zinvol,
inspirerend en bemoedigend voor u te maken.
Op zondag 28 maart is het Palmpasen, een viering waarin
de intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Ook dit
jaar wordt dit feestelijk verbeeld met door kinderen
gemaakte palmpasenstokken. Ze maken die thuis, en
zullen vervolgens in optocht door de kerk lopen. Dit wordt
van tevoren gefilmd en op Palmzondag in de kerkdienst

vanuit de Dorpskerk uitgezonden. Voorganger is Gilda
Polderman; aanvang 10.00 uur.
Vanaf die zondag begint de Stille Week, waarin we stil zullen
staan bij de laatste dagen van Jezus’ leven op aarde.
Op maandag, dinsdag en woensdag kunt u om 19.30
uur kijken naar een Vesper die ook weer via onze website
wordt uitgezonden. U zou tijdens het kijken uw huiskamer
wat schaarser kunnen verlichten en een kaars kunnen
branden, om het zo beter mee te beleven: de stilte, de
bezinning, de inkeer.

Donderdag 1 april is het Witte Donderdag, de dag waarop Jezus voor de laatste keer met
zijn discipelen de maaltijd gebruikte. Otto Sondorp is onze voorganger, de dienst wordt
uitgezonden vanuit het Kruispunt, aanvang 19.30 uur.
Vrijdagavond 2 april gedenken we het lijden en sterven van Jezus. Vanuit het Kruispunt zal
Joep van den Berg deze dienst leiden, vanaf 19.30 uur.
Op zaterdagavond kunt u kijken naar een compilatie van beelden, teksten, muziek en
symboliek die in samenwerking tussen de beide kerken gemaakt is. Gemeenteleden zullen
daarbij betrokken worden (zie hieronder). We vieren de komst van het Paaslicht in deze
donkere tijd! Aanvang 21.00 uur.
Zondag 4 april is het eindelijk Pasen! In een feestelijke viering vanuit het Kruispunt horen
we het Paasevangelie klinken: Jezus is opgestaan! We beginnen om 10.00 uur, voorganger
is Gilda Polderman.

Doet u mee?
Wij willen u graag betrekken bij de compilatie van beelden en
symboliek voor zaterdagavond 3 april. U kunt hiervoor meedoen
door thuis of waar dan ook een filmpje te maken van het
doorgeven van het licht van de kaars. Van de onzichtbare
persoon links van u ontvangt u een kaars die u weer doorgeeft
aan de voor u onzichtbare persoon rechts. De filmpjes worden
achter elkaar gemonteerd, waardoor we hopelijk toch de sfeer
van de Paaswake met elkaar kunnen beleven.
Op onze website zal op 17 maart een voorbeeldfilmpje komen
met aanwijzingen. U kunt het filmpje t/m zondag 31 maart
opsturen / whatsappen.

Overig
Met ingang van Stille Zaterdag (3 april) is het iedere zaterdag weer mogelijk om de Dorpskerk te
bezoeken voor het branden van een kaarsje of gewoon om in stilte aanwezig te zijn en uw
gedachten te laten gaan. De kerk is geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Welkom!
Wanneer u behoefte heeft aan contact met ds. Polderman, ds. Van den Berg of met iemand van
de bezoekgroepen, kunt u hen altijd bellen of een e-mailtje sturen. Achter op het kerkblad vindt
u de benodigde informatie.
Alle diensten zijn te vinden op www.pg-spvb.nl

Kerkelijk Bureau

Website:

Prot. Gemeente te Santpoort en Velserbroek

www.pg-spvb.nl

Burg. Enschedélaan 65
2071 AT Santpoort-Noord

Contactpagina:

Email: kerkburo@pg-spvb.nl

Namen en adressen

Deze e-mail is verstuurd aan jan.bothof@gmail.com. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt
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