
 

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Poortugaal 
Woensdag 5 augustus 2020 
 
Ds. Marianna van de Graaf, predikant@pgpoortugaal.nl 
bellen: 010 – 501 1015, appen: 06 – 37 29 67 51 

 
God zorgt voor jou  
Levenskunst 
 

‘Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen, over jezelf en over wat 
je zult eten of drinken,  
noch over je lichaam en wat je zult aantrekken.  
Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan 
kleding?’ 
 

Matteüs 6:25 

 
In tijden van grote veranderingen kun je soms bepaald worden bij 
wat echt belangrijk voor je is. 
Sommige dingen waar je aan gehecht dacht te zijn, blijk je helemaal niet te missen. Maar andere dingen die je altijd 
voor lief nam, waardeer je pas echt als ze er niet meer zijn. 
 

Daarbij blijken tastbare dingen, spullen, vaak veel minder van belang te zijn dan we onszelf misschien soms 
voorhouden. Want het leven is zoveel meer dan dat: wat brengen we graag tijd door met anderen; wat halen we veel 
plezier uit het opdoen van nieuwe ervaringen; wat is het mooi om in alle vrijheid te kunnen genieten van Gods 
schepping! 
 

Hoe druk we ons soms ook kunnen maken om uiterlijkheden en bezit, als het erop aankomt is dat niet waar het leven 
om draait. God heeft veel meer in onze levens gelegd dan dat. Echte levenskunst is daar oog voor leren hebben.  
 
 

Deze tekst komt uit de Bijbelgids 2020 van Ark Mission met de titel ‘Klein geluk’, een klein katern met voor 3 weken 
elke dag een Bijbelvers en een korte overdenking. Geschreven door Lianne van Dijk, in deze tijd van grote 
veranderingen waarin we allemaal dingen missen en bepaald worden bij wat echt belangrijk voor ons is. 
Bovenstaande is de tekst van de 1ste dag van week 2.  
Samen met mijn ouders las ik het boekje in onze vakantie. We vonden het inspirerend. Daarom heb ik een groot 
aantal boekjes ‘Klein geluk’ besteld voor u en jullie. Op zondag zal ik die mee naar de kerk nemen, zodat degenen die 
ik daar ontmoet een exemplaar kunnen meenemen. Wie de komende weken niet naar de kerk komt en een exemplaar 
wil ontvangen kan dat aan mij laten weten via de contactmogelijkheden bovenaan deze brief. 
 

Hartelijke groet, ds. Marianna van de Graaf 
 
 
De nieuwe stoelen 
 

Als u onlangs in de kerkdienst bent geweest heeft u er al op 
gezeten, op de nieuwe stoelen. Als u ze nog niet in de kerk 
hebt gezien, moet u het doen met de foto’s in deze nieuwsbrief. 
Er staan nu 235 nieuwe stoelen, zonder armleuningen, in de 
kerk. De stoelen staan veilig aan elkaar vast, zoals dat hoort 
volgens de brandweer. Binnenkort komen er nog 15 stoelen 
met armleuningen. De nieuwe stoelen gaan we ook, als dat ooit 
weer mag, gebruiken rond de tafels bij het koffiedrinken na de 
dienst.  
 

Van de oude stoelen zijn er inmiddels een aardig aantal 
verkocht. Maar we hebben er nog genoeg over, dus u kunt ze 
nog steeds kopen (à € 7,50 per stuk, contact via 
cvk@pgpoortugaal.nl). De blauwe kunststof stoelen zijn ook te 
koop. 

 

 
Ook goed om te weten: er staat nu een trapje met twee treden 
naast de liturgie tafel, zodat het (kleinere) kind van de zondag 
makkelijk bij de microfoon kan. Met schoenen staan op de nieuwe 
stoelen is natuurlijk niet meer de bedoeling. 
 

We horen graag wat u van de nieuwe stoelen vindt! 
 

Namens het college van kerkrentmeesters, Robert Wapenaar 
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Samen zingen en koffiedrinken 
 
Na vijf lange maanden hebben we afgelopen 
zondag eindelijk weer samen gezongen. 
Niet in de dienst, niet in de kerk, maar na de 
dienst buiten op het grasveldje voor de kerk. 
Dat was mooi en fijn! Er kwamen ook 
mensen meezingen, die thuis de dienst 
hadden meegevierd.  
 

Iedereen vond het voor herhaling vatbaar. 
Dus als en zolang het weer het toelaat 
zullen we na de dienst buiten samen zingen 
(en bij een paar druppels regen, nemen we 
gewoon paraplus mee van huis).  
Wie thuis de dienst meeviert is van harte 
welkom om ook te komen.  
 

Voor de kerkgangers liggen er liedbladen op de statafels bij de twee uitgangen, die ieder mee kan nemen naar buiten. 
Voor degenen die van huis komen, zullen we liedbladen aan een touwtje aan de buitendeur hangen, zodat u er daar 
één kan afnemen zonder de kerk in te hoeven.  

 
Zondag werd bedacht, dat we zo ook wel samen koffie kunnen 
drinken. Dat gaan we dus doen! Dat kan op de zondagen dat er 
iemand onder de kerkgangers is, die met de koffieapparaten in de 
kerk om kan gaan en bereid is voor de dienst thee en koffie te zetten 
en het na de dienst te schenken. Voor de zondagen 9 t/m 23 
augustus is dat geregeld.  
 

De kerkgangers kunnen bij het naar buiten gaan een bekertje koffie 
of thee meenemen en evt. benodigdheden daarbij; het zal allemaal 
op de tafels bij de beide uitgangen staan. Voor de mensen die van 
huis komen wordt er koffie en thee mee naar buiten genomen. 
Buiten zal ook een vuilnisbak staan, waar het afval in kan worden 
gedaan.  
Mét koffie nodigt het eerder uit om buiten een praatje te maken met 
elkaar (wat binnen nu niet kan) dan zonder koffie. Gezellig! 

 

Bij beide uitgangen zullen ook een aantal klapstoelen staan die gebruikt kunnen worden door mensen die zo lang niet 
kunnen staan.  
 

Dat het mooie ontmoetingen zullen zijn! 
 
 
Nieuws van de 1,5 meter werkgroep 
 

In de zijbeuken is het minder fijn zitten, hebben we begrepen.  
In augustus zijn heel wat mensen op vakantie. Waarschijnlijk past iedereen in de 2 grote vakken. Daarom plaatsen de 
coördinatoren de 1ste 4 zondagen van augustus eerst in de grote vakken. Mocht het daarna toch nodig blijken om ook 
de zijbeuken te gebruiken, dan plaatsen zij de kerkgangers daar via de zijpaden. 
Voor 30 augustus (de zondag waarop de meeste mensen weer thuis zijn en er dus weer meer kerkgangers zijn) gaan 
wij in overleg met de technici ons best doen om de kerk vooraan anders in te richten, zodat er geen stoelen meer 
helemaal achter in de zijbeuken hoeven te staan. We hopen dat dat lukt.  
 

Er blijven ook na augustus 2 ambtsdragers dienstdoen, omdat 
dat het handigste is in deze situatie. 
 

Later ontvangt u meer informatie over de kerkgang vanaf 
september. We gaan eerst bekijken hoe we het roosteren 
werkbaar kunnen maken voor de langere termijn, want het 
huidige systeem geeft de roosteraars erg veel werk, omdat er 
dagelijks gemaild wordt met afmeldingen en vragen e.d. Dat 
komt ook door de (ongewone) vakantietijd natuurlijk. In elk geval 
zijn we Annelies en Annet heel dankbaar voor al hun werk! 
 

In diensten waarin kinderen aanwezig zijn zetten we de 
kinderbank vooraan (buiten beeld), zodat de kinderen 
voorafgaande aan de kindernevendienst weer naar voren kunnen komen voor een praatje. Tijdens de rest van de 
dienst is het de bedoeling dat de kinderen bij hun ouders zitten.  
 
 
 

Favoriet lied? 
 

Als er een lied is dat u graag zou willen zingen 
na de dienst, geef dat dan gerust door aan ds. 
Marianna via predikant@pgpoortugaal.nl (als u 
geen mail heeft, kunt u bellen: 010 -501 1015; 
bij geen gehoor kunt u het inspreken). Zolang 
het maar een lied is dat de meeste mensen 
kennen.  
 

Mochten er veel liederen worden doorgegeven, 
dan kunnen we geen garantie geven dat het 
lied (binnenkort) gezongen wordt, maar hopelijk 
kunnen we veel zondagen samen zingen en 
dus veel favoriete liederen een plek geven! 
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Fotowedstrijd 
 

Hoe brengt u/jij de zomer door? 
Ver weg of dichtbij? 
Actief of lekker luierend? 
 

Laat het ons weten en stuur 
voor 20 augustus een foto naar 
de kerkbladredactie: 
kerkblad@pgpoortugaal.nl 
 

Dan kunnen we er het kerkblad 
na de zomer mooi mee maken! 
 

Voor de mooiste foto is er een 
prijs beschikbaar! 

 

Zegening andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw 
 

Beste gemeenteleden, 
 

Zoals wellicht bekend dienen ook wij als gemeente in Poortugaal een standpunt in te nemen over het zegenen van 
andere relaties dan het huwelijk tussen man en vrouw. Door de coronacrisis heeft dit proces enige vertraging 
opgelopen, maar na de vakantieperiode willen we hier toch weer mee verder gaan. We zijn voornemens om op 17 
september een gemeenteavond te organiseren, zodat we over dit onderwerp met elkaar in gesprek kunnen gaan. Hoe 
we de avond opzetten, daarbij rekening houdend met alle geldende eisen in relatie tot corona, daar zullen we u later 
over informeren.  
Wel is het belangrijk dat we al gaan inventariseren hoeveel mensen hierbij aanwezig willen zijn, en hoeveel mensen 
er wel bij zouden willen zijn, maar dit niet zien zitten i.v.m. de coronacrisis. In beide gevallen kunt u dit aangeven via 
onderstaand mailadres van Erwin van der Winden: voorzitter.pkn.poortugaal@gmail.com (indien u geen mail heeft, 
dan kunt u hem bellen: 06-40257802). 
 

Alvast bedankt voor uw bericht. 
Namens de voorbereidingsgroep, Erwin van der Winden 

 
Persoonlijk nieuws 
 

‘We weten zo weinig meer van elkaar’, werd gezegd. Dat gaan we steeds meer voelen nu er al 
zo lang zo weinig (groeps)ontmoetingen zijn en er in de kerk niet samen koffie kan worden 
gedronken.  
We hopen dat het buiten koffiedrinken na de diensten de komende tijd bij zal dragen aan meer 
ontmoeting en gesprek. Maar dan nog: daar is lang niet iedereen bij aanwezig. 
Daarom nodigen we iedereen van harte uit, om persoonlijk nieuws, mooi of minder mooi, een 
mooie vakantiebelevenis e.d. te delen via de nieuwsbrieven. 
 

Vorige week verbleef Cees Langerak even in het ziekenhuis vanwege hartritmestoornissen. Hij 
mocht gelukkig snel weer opgeknapt naar huis.  
Dinsdag is dhr. Bastemeijer opgenomen in het Ikaziaziekenhuis met een koortspiek. We hopen dat hij snel weer thuis 
zal komen. Kaarten kunnen daarom het beste naar zijn huisadres worden gestuurd. 
Met mw. L. Knipscheer- Van Woerkom gaat het niet zo goed.  
 

Hoewel het leven voor veel mensen weer op gang gekomen is in de voorlopig blijvende beperkingen, zijn er ook nog 
veel mensen aan huis gebonden of erg beperkt in hun mogelijkheden vanwege leeftijd of kwetsbare gezondheid. 
Laten we naar elkaar om blijven zien! Er zijn weer veel tekeningen om uit te delen gemaakt door kinderen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

Agenda 

 
Zondag 30 augustus, 9.30 uur belijdenis Nienke Maas 
Zondag 30 augustus,14.30 uur afscheid ds. Rob Maas 
in Rhoon 
Maandag 31 augustus, uiterste inleverdatum kopij 
kerkblad 
Maandag 31 augustus, kerkenraadsvergadering 
Donderdag 3 september, 18.30 uur Kring van gebed 
Zondag 13 september, 9.30 uur Startzondag 
Donderdag 17 september, gemeenteavond over 
zegening andere levensverbintenissen 
Vrijdag 18 september, 20.00 uur start Gesprekskring 
Geloof en Leven 
Zaterdag 19 september, 10.00-12.00 uur Clean Up 
Poortugaal 
Zondag 20 september, 9.30 uur doop Luuk de Waal 
Zondag 27 september, 9.30 uur viering Heilig 
Avondmaal 
Zondag 11 oktober, afscheid ds. Marianna van de Graaf 
 
Iets te melden voor de agenda in de volgende 
nieuwsbrief (over 2 weken)?  
Geef het door aan ds. Van de Graaf. 
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