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Inleiding: 
 
Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief van de PKN Oosterwolde.  
 
In deze nieuwsbrief vindt u o.a. diverse onderwerpen m.b.t. de genomen maatregelen in 
verband met het coronavirus. Deze nieuwsbrief wordt deze keer rechtstreeks aan u 
toegezonden en niet (zoals gebruikelijk) via de mailapplicatie Mailchimp. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief (of andere) vragen, neem dan contact op   
met uw wijkcoördinator of per mail aan het scribaat (scriba@pkn-oosterwolde.nl). 
 
Een verkorte versie met contactgegevens is in deze nieuwsbrief (onderin) opgenomen. 
 
 

mailto:scriba@pkn-oosterwolde.nl
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En zomaar is alles anders ……………  

We maken weken mee (wie weet voor hoe lang?), die voor ons gevoel heel ver in de 
geschiedenis achter ons liggen. Besmettingsgevaar, incubatietijd, overlevingspercentages – 
het duizelt je zomaar. En in het kielzog van al dat bedreigend nieuwe moeten we dan als 
samenleving een antwoord vinden, terwijl er nog zoveel onbekende variabelen zijn. En wat je 
dan opnieuw moet leren: dat vaste gewoonten (waarvan je hiervoor zomaar dacht: saai!), 
ineens ook houvast geven kunnen.  

Dat is één van de redenen, waarom we het er op afgelopen zondag 22 maart maar gewoon 
op gewaagd hebben om een (afgeslankte) dienst te houden en die via KerkTv aan te bieden. 
We hopen dat de regels in de tijd voor ons niet zoveel strenger zullen worden, dat we ook dit 
uit handen moeten geven. Vooralsnog zijn de voorbereidingen voor zondag 29 al 
begonnen… 

En wat dan direct opvalt: net als op 22 maart (toen we hoorden hoe in Johannes 9 een blinde 
man – in het voorbijgaan nog maar liefst – gezien en genezen wordt) gaat het op 29 maart in 
één adem verder. In Johannes 11 is het nu Lazarus die geheeld wordt. En weer is er dat 
geheimzinnige woord uit Jezus' mond: “Zijn ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer 
van God…”.  

Zelfs na vier dagen is er een doorkomen aan. 'De eer van God is een lévende mens!' . 

Dit woord van de kerkvader Irenaeus van Lyon (hij leefde in de tweede eeuw) zou zomaar 
een woord kunnen zijn om je in deze dagen aan vast te houden. 

Niet dat daarmee aan alle gevoel van onzekerheid en bedreiging een einde is gekomen. We 
weten wel beter. Dat mag je dan ook gewoon voélen, zonder je daar kleingelovig onder te 
weten.  

Sterker: dat gevoel heb je óók nodig.  

Ik herinner me ineens een verhaal van lang geleden: over een Nederlandse predikant die in 
de eerste helft van de vorige eeuw veel betekend heeft voor de kerk (wat hij heeft nagelaten 
wordt tot in onze dagen bestudeerd – zijn naam is Oepke Noordmans). Deze man was 
echter buitengewoon op zijn hoede voor besmettingsgevaar. Het verhaal gaat, dat hij aan het 
einde van de Tweede Wereldoorlog niet alleen loopt met een wandelstok, maar die ook 
gebruikt om gemeenteleden de hand mee te schudden…  

Voor hem was anderhalve meter zo geen probleem – dat is iets wat wíj nog niet in ons 
systeem hebben zitten. Wat een tijden! 

ds. Jan Kortleve 
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Een bericht van het moderamen: 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Zoals we afgelopen zondag 22 maart al hebben verteld middels KerkTV heeft het 
moderamen dagelijks contact om kabinetsbesluiten die elkaar opvolgen te vertalen naar de 
dagelijkse gang van zaken in onze gemeente. 
 
De volgende dag nam ons kabinet het besluit om nog strengere maatregelen toe te passen. 
Naar aanleiding van deze maatregelen heeft het moderamen het volgende besloten: 
 

• Tot 1 juni a.s. vinden er geen kerkdiensten plaats, waarbij mensen elkaar kunnen 
ontmoeten; 

• KerkTV gaat door, maar met minimale bezetting. Er is GEEN ouderling van dienst en 
GEEN organist. Muziek tijdens de dienst wordt evt. digitaal verzorgd; 

• In de stille week voor Pasen (donderdag, vrijdag en zaterdag) zijn er geen KerkTV 
uitzendingen; 

• Perspectief wordt NIET bezorgd en alleen digitaal verspreid; 
• De paascollecte wordt uitgesteld. Ook de MDA collecte wordt uitgesteld; 
• Er zullen geen inloopspreekuren worden gehouden tot 1 juni a.s. 

 
Veel “waaromvragen” zijn door ons gesteld.  
 
Eigenlijk is er maar één antwoord: We willen niemand namens onze kerk in een situatie 
brengen die gevaar oplevert voor zichzelf of een ander in het verspreiden van het 
virus. 
 
Mochten er wijzigingen c.q. aanpassingen komen vanuit de regering, dan zullen wij daar 
rekening mee moeten houden en indien noodzakelijk ook dingen moeten wijzigen. 
 
Namens het moderamen, 
Dirk Jan van der Zee (vz) 
 

Kerk TV: 
 
Zoals eerder vermeldt vinden de reguliere kerkdiensten tot 01 juni a.s. niet plaats.  
 
Nu bestaat de mogelijkheid om de komende diensten via een live-streamverbinding te 
volgen, beter bekend als KerkTV.  
 
Afgelopen zondag is er volop gebruik gemaakt van deze mogelijk, waarbij bleek dat de limiet 
van het aantal kijkers werd overschreden. Hierdoor konden diverse mensen de dienst niet 
live volgen.  
 
In normale omstandigheden volstaat de huidige licentie, echter door deze (onvoorziene) 
omstandigheden niet. 
 
Inmiddels wordt er hard gewerkt om te kijken of de bestaande licentie opgehoogd kan 
worden.  
Echter er kan niet gegarandeerd worden dat dit voor a.s. zondag geregeld is en of het  
(prijs-)technisch allemaal mogelijk is.  
 
Daardoor kan het zijn dat u de uitzending niet direct live kunt volgen. 
U kunt wel op een later tijdstip de dienst terugzien. 
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Schrijfactie Amnesty International: 
 
Door de bekende omstandigheden is het momenteel ook niet mogelijk om de vertrouwde, 
gezamenlijke, “schrijfmomenten” te organiseren voor Amnesty International. 
 
Daarom is er als voorlopige oplossing voor gekozen om een extra pagina aan te maken op 
de website van PKN Oosterwolde. 
 
De formulieren zijn vanaf deze pagina te downloaden (in Word), waarna u ze kunt in- en 
aanvullen om ze vervolgens te versturen. 
 
U vindt de formulieren op onze website onder Kerkdienst – Media – Amnesty International. 
 

Van de diaconie:  
 
Beroepsonderwijs voor straatmeisjes. 
 
In Ghana leven zo’n 100.000 kinderen op straat, waarvan zeker 35.000 in de hoofdstad 
Accra. De Ghanese organisatie AG Care vangt ieder jaar 100 straatmeisjes op en jonge 
kinderen van tienermoeders. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de opvang van 40 
meisjes in het opvangcentrum Lifeline in Accra. De meisjes leren een vak en worden 
gestimuleerd om daarna terug te keren naar hun geboortedorpen om een nieuw bestaan op 
te bouwen. 
 
Een maand lang eten voor één meisje kost 36 euro. 
Materiaal voor een vaktraining kost 53 euro. 
Een meisje een jaar lang begeleiden na terugkeer kost 65 euro. 
 
Kijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana. Uw bijdrage voor dit 
werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 
457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. straatmeisjes Ghana. 
 
Voor a.s. zondag  stond dit doel als uitgangscollecte. Wilt u doneren, dan graag op het 
rekeningnummer van de diaconie o.v.v. Ghana (zie achterzijde van het kerkblad) 
 
De diaconie heeft zich aangemeld bij www.“nietalleen.nl”, zij verzamelen hulpaanvragen en 
sturen deze bijvoorbeeld naar onze diaconie, waarna wij hulp coördineren. 
 

Verspreiding Nieuwsbrief en Perspectief: 
 
Zoals al eerdere gemeld zal, in ieder geval het komende nummer van Perspectief niet in 
papieren vorm worden verspreid. De PR commissie is inmiddels druk doende om alle 
beschikbare mailadressen te verzamelen om een zo groot mogelijk bereik te krijgen. 
 
Hierdoor zult u de komende tijd nieuwsbrieven van ons ontvangen, terwijl u zich hiervoor niet 
aangemeld heeft. Er is voor deze (tijdelijke) oplossing gekozen omdat wij het als onze 
verantwoordelijkheid zien om u zo compleet en tijdig mogelijk van de nieuwste berichtgeving 
te voorzien. U kunt zich naderhand altijd weer afmelden voor bovenstaande. 
 

http://www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana
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Hetzelfde geldt voor de toezending van Perspectief (digitaal). U krijgt deze, zolang de 
maatregelen duren, per mail toegestuurd. Wanneer de situatie weer normaal is, zult u 
Perspectief ontvangen zoals voorheen.  
 
Op de website zal een geanonimiseerde versie van Perspectief worden geplaatst (AVG-
proof). De versie die u per mail toegestuurd krijgt, is de volledige. 
 
 

Contactgegevens: 
 
 
Volledigheidshalve voegen wij nog een verkorte versie van de contactgegevens bij: 
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Tot slot: 
 
Wij zijn er ons van bewust dat wij met deze (noodgedwongen) maatregelen niet alle 
kerkleden zullen bereiken, zeker de ouderen niet die niet in het bezit zijn van een 
internetaansluiting.  
 
Mocht u mensen in uw omgeving kennen (ouders/familie/kennissen, e.d.) die tot deze groep 
behoren, dan vragen wij u hen de inhoud van deze nieuwsbrief mede te delen.  
 
Als er mensen in uw omgeving zijn, waarvan wij geen mailgegevens hebben, dan deze 
graag door (laten) geven, zodat wij ook hen op de hoogte kunnen houden/brengen. 
 
Dit kan via een mail aan het scribaat, t.w. scriba@pkn-oosterwolde.nl 
 
De PR commissie is overigens nog druk doende om de website te voorzien van een 
zogenaamde RSS-feed. U kunt zich hier dan op “abonneren”, zodat u de laatste 
berichtgevingen niet hoeft te missen. Wanneer dit gerealiseerd is, volgt hierover een 
aanvullend bericht met instructie. 
 
 
De kerkenraad van PKN Oosterwolde, 
n.d. 
 
De PR commissie. 
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