
 

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Poortugaal 
Vrijdag 26 juni 2020 
 
Ds. Marianna van de Graaf, predikant@pgpoortugaal.nl 
bellen: 010 – 501 1015, appen: 06 – 37 29 67 51 

 
Beste medegemeenteleden, 
 

Afgelopen zondag deelde ik u in de dienst mee, dat ik sinds enkele maanden contact heb met de kerk in Maasdam en 
dat de kerkenraad daar aan de gemeente bekend heeft gemaakt dat zij voornemens is mij te beroepen als hun 
nieuwe predikant, zoals dat officieel heet. De reacties die ik daarna ontving via app, mail, post en telefoon en de 
toezeggingen van gebed heb ik erg op prijs gesteld. Zeker in deze tijd waarin we elkaar zo weinig ontmoeten is het 
mooi om op die manier verbondenheid te voelen.  
 

Waarschijnlijk heeft bijna iedereen die de dienst afgelopen zondag niet mee kon vieren dit bericht inmiddels via via 
gehoord. Voor wie dat niet het geval is herhaal ik de belangrijkste informatie bij die mededeling. Binnenkort zullen de 
hervormde gemeente van Maasdam en ik met elkaar kennismaken. Na die kennismaking stemmen de 
gemeenteleden over het voornemen van de kerkenraad en wordt met die stemming besloten of er al dan niet een 
beroep op mij zal worden uitgebracht. Als dat het geval is, is het vervolgens aan mij om te beslissen of ik dat beroep 
al dan niet aanneem.  
Mocht u de hele mededeling willen horen, ga dan naar www.pgpoortugaal.nl, klik de link ‘luisteren’ aan en daarna het 
woord ‘kijken’ bij 21 juni onder ‘terugkijken via YouTube’. Als u de uitzending doorscrolt naar een minuut of 40/41 komt 
u bij de mededeling terecht.  
Zodra duidelijk is of ik een beroep zal ontvangen, zal ik u dat ook weer in een dienst vertellen. 
 

De mogelijkheid bestaat dus dat ik een beroep zal ontvangen en in het najaar zal vertrekken uit Poortugaal. Voor nu 
en in elk geval tot dan werken we gewoon samen verder zoals tot nu toe; wat mij betreft met evenveel liefde en 
plezier.  
 

Hartelijke groet, ds. Marianna van de Graaf 
 
 
Diaconaal 
Na maanden uitstel door de omstandigheden kwamen mensen van  
de Stichting babyspullen en de Speelgoedbank de ingezamelde  
babyspullen en het al ingezamelde speelgoed ophalen, om alles 
een mooie bestemming te geven! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Speurtocht 4 juli 
Om het jeugdseizoen af te sluiten willen we een speurtocht in het dorp organiseren voor de 
kinderen (basisschoolleeftijd) op zaterdagmiddag 4 juli. Start zal rond 14.30u zijn. Vanwege 
het coronavirus moeten we weten hoeveel kinderen (en evt. ouders bij de jonge kinderen) 
er mee willen doen. Daarom is het dit keer nodig dat jullie je opgeven. Dat kan je doen via 
het mailadres van de jeugdouderlingen: jeugdouderlingen@pgpoortugaal.nl 
Graag uiterlijk 28 juni!! 

Welkom! 
 

In de voormalige pastorie aan de 
Julianalaan 10 zijn op 7 mei dhr. en mw. 
Oostenbrink komen wonen. Zij woonden 
hiervoor in Voorthuizen. Zij hebben een 
rare start in Poortugaal en in onze 
gemeente door de Coronatijd, maar ook 
door de hartoperatie van dhr. Oostenbrink 
kort voor de verhuizing. Gelukkig woont 
een van hun dochters en haar gezin 
vlakbij; Teuna en Wim zijn nl. de ouders 
van Anita Maas. 
We heten hen van harte welkom in onze 
gemeente en hopen dat zij zich ondanks 
de beperkingen snel thuis zullen voelen.  

 

God vervult niet al onze wensen, 
maar wel al Zijn beloften. 

mailto:predikant@pgpoortugaal.nl
http://www.pgpoortugaal.nl/
mailto:jeugdouderlingen@pgpoortugaal.nl


Als u problemen ondervindt bij de live-verbinding van de dienst 
 

Afgelopen 2 zondagen zijn er bij een aantal leden problemen geweest om live mee te kijken. Mocht dit in de toekomst 
nog een keer voorkomen, dan kunt u de volgende dingen proberen: 

 Start de uitzending opnieuw op als die vastloopt 

 Probeer de webpagina te openen via een andere browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, 
Firefox) dan uw standaard browser 

 Op de 'live' pagina van pgpoortugaal.nl is er nu ook een alternatieve link onder de hoofdlink opgenomen. 
Mocht de hoofdlink niet werken dan klikt u daarop 

 Open in een webbrowser niet 'www.pgpoortugaal.nl' maar 'twitch.tv/pgpoortugaal'. Hier wordt de stream ook 
weergegeven. 

 Download de 'twitch' app op uw tablet of telefoon. Waarschijnlijk moet u hier registreren door een 
gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. Wanneer u bent ingelogd zoekt u naar 'pgpoortugaal.nl' 

 

Mocht u met deze mogelijkheden er niet uitkomen, laat het dan even weten via livestream@pgpoortugaal.nl. Dan zijn 
we op de hoogte dat dit probleem zich voordoet en gaan we op zoek naar een oplossing. 
 
Informatie n.a.v. de laatste persconferentie 
Afgelopen woensdag vertelde premier Rutte dat er per 1 juli meer versoepelingen zullen zijn dan gedacht. Enkele 
zaken betreffen ook de kerk. Daarom informeren we u over enkele zaken. 

 Registratie is vanuit de overheid niet meer verplicht als er minder dan 100 mensen samenkomen, zoals in 
onze kerkdiensten het geval zal zijn. We blijven echter voor onszelf wel werken met vooraf aanmelden en 
roosters maken voor de kerkgang, omdat het aantal mensen dat tegelijk in de kerk kan op 1,5 meter beperkt 
blijft. 

 Bij de ingang van de kerk hoeven de coördinatoren u niet meer te vragen of u ziek of verkouden bent. Dat 
betekent dat we volledig kunnen uitgaan van het vertrouwen dat we erin hebben, dat u thuis blijft bij klachten.  

 Er mogen weer mensen uit verschillende 
huishoudens bij elkaar in één auto. Op dit moment 
zal er echter nog geen georganiseerd kerkauto-
systeem zijn. Persoonlijk afspreken om met elkaar 
mee te rijden als u voor dezelfde dienst bent 
ingeroosterd mag dus als ieder zich daar prettig bij 
voelt. Het advies van de overheid is om dan wel mondkapjes te dragen. 

 Binnenkort komen er richtlijnen voor het mogelijk mee kunnen werken van meerdere zangers tegelijk. In elk 
geval de komende 2 maanden houden wij het bij maximaal één zanger, mede omdat de vakantieperiode 
aanbreekt. 

Eind juli komt de 1,5 meter werkgroep bij elkaar om te bespreken over of en 
zo ja hoe de kerkgang, de zang in diensten, de kerkauto en andere zaken 
vanaf september in onze gemeente kunnen worden geregeld.  
 
Collectes in de diensten 
 

Nu we binnenkort weer met meer mensen naar de kerk kunnen, blijven we 
digitaal collecteren. Dit om contact met collectezakken en contant geld te 
voorkomen. De gebruikelijke methodes die al sinds het ‘thuis kerken’ in 
gebruik zijn, blijven actief. U kunt dus blijven overmaken per bank, Tikkie of 
het thuis bewaren.  
 

Vanaf zondag 5 juli worden de Tikkies niet meer door de predikant verzonden. Een groep van ambtsdragers zal dit bij 
toerbeurt gaan verzorgen. Dit zijn namens de diaconie: Toos Jochems  en Helmar van der Woerdt en namens het 
CvK Johan Kijzerwaard en Chris den Ouden.  
Aanmelden voor de verzendlijst van de Tikkies kan bij een van deze 4 ambtsdragers of via een appje naar het 
nummer 06 – 4274 1838 (Toos Jochems). Zij zorgen onderling dat uw mobiele nummer aan de verzendlijst wordt 
toegevoegd. Door u aan te melden voor deze service gaat u ermee akkoord dat uw nummer wordt gedeeld onder 
deze 4 ambtsdragers. 
 

Bedankt! 
Regelmatig komen er via e-mail en post bedankjes bij dominee Van de Graaf binnen voor 
alle gemeenteleden, die de online-diensten mogelijk maken, die in deze tijd leiding geven 
aan de gemeente, die op allerlei manieren omzien naar anderen… kortom: voor alle 
medewerkers in de gemeente in deze bijzondere tijd. Als het om specifieke bedankjes 
gaat geeft ze die persoonlijk door, maar bij deze in één keer voor alle medewerkers: 
namens veel gemeenteleden heel hartelijk dank voor alle werk dat jullie in deze tijd 
verzetten, soms met veel omdenken en extra tijd en energie! Mede door jullie inzet blijven 
we met elkaar verbonden ondanks alle beperkingen. 

mailto:livestream@pgpoortugaal.nl


Leesrooster 
Omdat de kerkbladredactie hoorde dat mensen het leesrooster missen: 
 

vrijdag  26 juni Romeinen 8:1-11 Geestelijk leven 
zaterdag 27 juni Romeinen 8:12-25 Kinderen 
zondag  28 juni Romeinen 8:26-39 Geestelijke bijstand 
maandag 29 juni Romeinen 9:1-18 Trouw aan de belofte 
dinsdag  30 juni Romeinen 9:19-33 Keuzevrijheid 
 

woensdag 1 juli Matteüs 11:2-15 Groot en klein 
donderdag 2 juli Matteüs 11:16-30 Geef je gewonnen 
vrijdag  3 juli Psalm 27  Niet bang 
zaterdag 4 juli Zacharia 9:1-8  Verdediging 
zondag  5 juli Zacharia 9:9-17  Doel: vrede 
maandag 6 juli Zacharia 10:1-5  De goede herder komt 
dinsdag  7 juli Zacharia 10:6-12 Het komt goed 
woensdag 8 juli Zacharia 11:1-14 Vriendelijkheid en Eenheid gebroken 
donderdag 9 juli Zacharia 11:15-17 Herderlijk vermaan 
vrijdag  10 juli Romeinen 10:1-13 Belijdenis 
zaterdag 11 juli Romeinen 10:14-21 Door te luisteren kom je tot geloof 
 
 

Zomaar iets van God  
 

Even iets van God 
Een arm om je heen 
als je moe bent en koud 
Een mens die je troost 
en die veel van je houdt 
Een hand in jouw hand 
als je niet durft te gaan 
De stem die je roept 
als je eenzaam blijft staan 
Soms zie je even in je leven 
zomaar iets van God 
 

Een blik vol begrip 
als je voelt: het gaat mis 
Een mens die juist komt 
als er niemand meer is 
Een woord dat je raakt 
dat je moed geeft en kracht  
Een kans die je krijgt  
die je nooit had verwacht 
Soms zie je even in je leven  
zomaar iets van God  
 

Een mens die je zegt: 
toe je kunt het, komaan 
Een droom die je helpt  
om weer verder te gaan 
Een teken van leven  
dat maakt je dag weer goed 
Als jij iets niet kan 
komt er iemand die het doet 
Soms zie je even in je leven 
zomaar iets van God 

 
 
 
 
 
Volgende week verschijnt het zomerkerkblad. Kopij graag inleveren voor maandag 29 juni 12.00 uur ’s middags. De 
weken daarna verschijnt er geen nieuwsbrief, omdat ds. Van de Graaf vanaf 8 juli 3 weken vrij heeft.  
 
 
 
Contactgegevens 
Coördinator pastoraat Anneke Chin-A-Fat: 06-83425491, pastoraat@pgpoortugaal.nl 
Diaconie: diaconie@pgpoortugaal.nl, 06 – 36566079  (Joke van Os) 

Jeugdouderlingen: jeugdouderlingen@pgpoortugaal.nl, Anita Maas: 06-42505451, Györgyi de Haas: 06-10348619 

 

Telefoonnummers gezocht! 
 

Regelmatig zijn de ouderlingen en pastores druk op zoek naar 
telefoonnummers van gemeenteleden die niet in het 
telefoonboek staan. Het zou daarom heel fijn zijn als van alle 
gemeenteleden een telefoonnummer in de ledenadministratie 
zou staan.  
We zouden het erg op prijs stellen als u uw telefoonnummer 
daartoe zou willen mailen aan ledenadministrateur Aad de 
Ruiter via ledenadministratie@pgpoortugaal.nl (als u geen e-
mail hebt, kunt u hem bellen op 010 – 501 4827) 

Waar het Woord van God bij 
mij is, vind ik mijn weg in 

een vreemd land, mijn recht 
in het onrecht, mijn houvast 
in onzekerheid, mijn kracht 
in het werk, geduld in het 

lijden. 
 

Naar Dietrich Bonhoeffer 
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