
 

Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Poortugaal 
Dinsdag 7 april 2020 
 
Ds. Marianna van de Graaf, predikant@pgpoortugaal.nl 
bellen: 010 – 501 1015, appen: 06 – 37 29 67 51 

 
Beste gemeenteleden, 
 

Sinds 2 jaar schrijf ik dagelijks in een soort dagboek met de titel ‘Iedere dag een vraag’. Het hele jaar door wordt er 
elke dag een andere vraag gesteld waarop je kort kunt antwoorden. Het is een boek voor 5 jaar, zodat je door de 
jaren heen kunt zien wat er is veranderd en wat hetzelfde is gebleven. In 1 à 2 regels zet ik er ook steeds bij wat ik die 
dag heb meegemaakt.  
In de maanden januari en februari las ik een heleboel bijzondere dingen terug van vorig jaar. Elke dag gebeurde er in 
toen iets bijzonders n.a.v. het afscheid van kerkgebouw De Haven, de vereniging en dingen die daarmee te maken 
hadden. Dit jaar schreef ik in die maanden vaak niet meer op dan ‘gewone werkdag’ of iets dergelijks. Nou, dat het 
gewone werkdagen zijn schrijf ik nu natuurlijk al wekenlang niet meer op. Elke dag gebeuren er bijzondere dingen; 
soms nare dingen, soms mooie dingen; meestal nieuwe, onbekende dingen. Wat een onwezenlijke tijd van leven en 
werken is het voor ons allemaal. Het lijkt mij heerlijk als ik volgend jaar om deze tijd weer heel vaak kan noteren dat 
het ‘gewone werkdagen’ zijn!           
      Hartelijke groet, ds. Marianna van de Graaf 

 
Pastoraal en diaconaal 
Ouderlingen, diakenen, kerkelijk werker en predikant proberen met 
zoveel mogelijk (oudere) gemeenteleden contact te leggen. Door 
een telefoontje, een kaartje of op een andere manier. Maar neemt u 
ook gerust zelf contact op als u een praatje wilt maken, hulp nodig 
hebt, iets wilt doorgeven of voor wat dan ook!  
We kunnen voorlopig niet samenkomen, dat is nog een zaak van 
lange adem, maar gemeente-zijn is gelukkig niet afhankelijk van 
een kerkgebouw of een groepssamenkomst, want de kerk dat zijn 
we zelf! 
 
 
 
 
 

Laten we ook mensen verder weg die in erbarmelijke 
omstandigheden leven niet vergeten!   
De situatie in veel vluchtelingenkampen bijvoorbeeld was al 
onhoudbaar en nu het virus de wereld rondwaart helemaal. 
Duizenden artsen uit Europa doen een noodoproep om de 
vluchtelingen op de Griekse eilanden nu in veiligheid te 
brengen. Vele tienduizenden burgers steunen hen al. Via 
www.sosmoria.eu kunt ook u de noodoproep tekenen.  
 
 
Contact met de jeugd 

Via mails, apps en andere wegen proberen we ook contact te 
houden met de jeugd.  
 

De kinderen van de kindernevendienst ontvingen vorige week van 
de leiding informatie over het maken van Palmpasenstokken. We 
zijn benieuwd of er kinderen zijn, die stokken hebben gemaakt! 
Deze week ontvangen de kinderen Paaspakketjes van de leiding.  
 
Sommige kinderen hebben tekeningen en knutselwerkjes gemaakt 
voor oudere mensen die nu niet naar de kerk kunnen komen. 
Daarmee kunnen de kinderen nog veel meer mensen blij maken 
als ze willen. Tekeningen en knutsels kunnen in de brievenbus 
worden gedaan bij gebouw De Haven en bij ds. Marianna. 
 

Vanmiddag hebben juf Esther en ds. Marianna een Zoom-
bijeenkomst van de basiscatechese met de kinderen van groep 6 
tot en met 8 gehad. Iedereen wilde dat wel vaker doen! 
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Samen op weg naar Pasen 
 

Elke zondag zijn we met meer mensen live verbonden: fijn!  Het is ook mooi dat er 
zoveel gezinnen meevieren en de kinderen thuis kindernevendienst houden. Zoals de 
familie Roelofse op de foto.  
We zijn blij met de vele goede reacties op de diensten. We missen het samenkomen in 
de kerk, maar wat is het fijn dat we in elk geval voor wie internet heeft de mogelijkheid 
hebben om online de diensten toch te vieren. 
 

Ook in deze Goede Week op weg naar Pasen 
zullen er diensten zijn op de dagen waarop we dat 
gewend zijn: van Witte Donderdag tot en met Paasmorgen. We hopen ook dan 
met velen van u verbonden te zijn! Het overzicht van de liturgieën van de diensten 
sturen we met deze nieuwsbrief mee. Net als op zondag zullen de liederen in 
beeld staan als u met video meeviert. Vergeleken met andere jaren zijn ook de 
diensten in deze week korter en inhoudelijk aangepast. Niet alles is helaas 
mogelijk online of zonder elkaar. Wel zullen er een aantal teksten zijn die iedereen 
ook thuis hardop mee kan zeggen. 
 

Witte Donderdag 

Zoals in het kerkblad van vorige week stond geschreven, nodigen we u van harte 
uit om het heilig avondmaal op Witte Donderdag thuis mee te vieren en zo op een 
bijzondere manier gestalte te geven aan de gemeenschap met Jezus Christus en 
met elkaar. Als u mee wilt vieren, kunt u zelf voor stukjes brood en 
wijn/druivensap (laten) zorgen. Voor de beleving van het avondmaal zou u een 

(wit) kleed over de tafel kunnen leggen, een kaars erop om aan het begin van de viering aan te steken, de stukjes 
brood op een schaaltje en wijn/druivensap in (kleine) glazen/bekers. Pas u gerust aan aan de mogelijkheden die u 
hebt: het maakt voor de viering bijv. niet uit of het brood al dan niet wit is en of u ander sap/water gebruikt.  
 

Goede Vrijdag 
Dit jaar is er geen overdenking, we concentreren ons op het lezen van lijdensevangelie. De kaars die u aan het begin 
van de dienst thuis aansteekt kunt u uitblazen op het moment dat in de kerk de Paaskaars wordt gedoofd. 
 

Stille Zaterdag 
Vanavond willen we u vragen om thuis voor iedere aanwezige (ook) een klein kaarsje klaar te 
zetten, maar die nog niet aan te steken. Indien u een grote kaars klaar heeft staan, zou u die aan 
kunnen steken op het moment dat de nieuwe Paaskaars in de kerk op de kandelaar wordt gezet. 
Op het moment in de Paaswake waarop de aanwezigen in de kerk elk een kaarsje zullen 
ontsteken aan de Paaskaars, wordt u uitgenodigd ook ieder een klein kaarsje aan te steken en 
dat gedurende de hele wake te laten branden.  
 

Paasmorgen 
Let op: zoals elk jaar begint de Paasdienst om 10.00 uur. Dit jaar zonder samenzang vooraf. 
Wanneer u op Paasmorgen de klokken hoort luiden, dan klinkt in de kerk en in vele huizen het ‘U 
zij de glorie, opgestane Heer’. We houden samen de lofzang gaande, ook in deze bijzondere tijd! 
 

(De diensten zijn mee te vieren via onze website: www.pgpoortugaal.nl , via de link ‘live’) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Messiah De Musical  
Gospelkoor Relight wil ook iets extra’s voor u doen in deze 
moeilijke tijd. Daarom stelt het koor de opname van hun 
uitvoering van Messiah De Musical ter beschikking. Als het 
goed is, kunt u daar vanaf 1

ste
 Paasdag naar kijken via onze 

website (www.pgpoortugaal.nl) U kunt de link naar de musical 
dan vinden onder de knop 'luisteren'.  
 
 

Dietrich Bonhoeffer 
Op Witte Donderdag, 9 april, is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd geëxecuteerd in kamp Flossenbürg. 
In de tijd die hij doorbracht in de gevangenis schreef hij zijn beroemd geworden brieven, gedichten en gebeden. Ook 
in onze gemeente waren daaromheen nog diverse bijeenkomsten gepland, die nu helaas ook geen doorgang kunnen 
vinden. Zijn teksten zijn echter juist ook in deze tijd bemoedigend. In zijn bekende doopbrief schreef hij bijvoorbeeld, 
dat het aankomt op “bidden, het goede doen onder de mensen en wachten op God”. 
 

 “Wie had er een maand geleden kunnen 
denken, dat níet naar de  kerk gaan het 
goede voorbeeld geven is?”  

 

 

 
Het tochtportaal is in aanbouw! 
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Zijn bekende gedicht van rond de jaarwisseling 1944/45 staat als lied 511 in ons liedboek. Het laatste couplet daarvan 
luidt:  In goede machten liefderijk geborgen 

verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 
Bonhoeffer schreef dit ‘Gebed in grote nood’: 
 

Heer God, 
Ik zit diep in ellende. 
Zorgen drukken me loodzwaar op de borst. 
Ik weet niet meer hoe hier uit te komen. 
God, wees genadig en help. 
Geef kracht om te kunnen dragen 
wat U op mij afstuurt. 
Laat de vrees mij niet in zijn greep krijgen. 
Zorg als een vader voor mijn dierbaren, 
vooral voor de vrouwen en de kinderen. 
Behoed hen met uw sterke hand 
voor alle kwaad en voor alle gevaar. 
Barmhartige God, 
vergeef me alles, waar ik bij U 
en bij mensen verkeerd heb gehandeld. 
Ik vertrouw op uw genade 
en geef mijn leven geheel in uw hand. 
Doe met mij zoals het U behaagt 
en zoals het goed voor mij is. 
Of ik leef of sterf, 
ik blijf bij U en U blijft bij mij, mijn God. 
Heer, ik wacht op uw redding en uw rijk. 
Amen 
 
 
 
Wist u dat…. 

 Er elke donderdagavond in de kring van gebed 
samen wordt gebeden met behulp van WhatsApp 
videobellen? 

 Dat de vrijdagavondgesprekskring gewoon doorgaat, 
maar dan online? 

 Dat de diakenen en pastorale ouderlingen speciaal 
voor deze tijd een gezamenlijke groepsapp hebben 
om gezamenlijk hulp en acties te coördineren? 

 Het moderamen van de kerkenraad nu echt dagelijks 
bestuur is en elke maandagavond online overlegt?  

 Dat er tussen predikanten, die vaak alleen in de gemeente werken, nu veel collegiaal overleg is, opdat ze niet 
alleen het wiel hoeven uit te vinden bij al het nieuwe dat op hen afkomt? 

 Dat pastorale gesprekken via de telefoon hun eigen charme hebben? 

 Dat er elke zondag en woensdag diverse mensen rondjes fietsen om nieuwsbrieven en overdenkingen rond te 
brengen naar mensen die geen internet hebben? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Klokken van hoop en troost luiden door 
Elke woensdag van 19.00 tot 19.15 uur 
 

 We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen 
de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol 
durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.  

 We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die 
rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor 
allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te 
komen.  

 En we luiden de klokken als boodschap aan alle 
werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en 
zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In 
het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners 
die dag aan dag klaar staan om medemensen te 
helpen. 

Het gebed van een bezorgd jongetje: 
‘Lieve God, zorgt U alstublieft goed voor mijn 
papa en mijn mama en mijn zusje en mijn 
broertje en mijn hond en mijn kat en voor mij. O, 
en zorgt U alstublieft ook goed voor uzelf, God, 
want als er iets met U gebeurt, wordt het een 
nog grotere puinhoop in de wereld’.  

 

Niet het vele is goed,  
maar het goede is veel 

 

Bedankjes  
 

Na mijn rugoperatie ben ik verrast door de vele kaarten, 
telefoontjes en bloemen die ik mocht ontvangen. De 
operatie is geslaagd en nu ga ik de komende tijd 
revalideren om weer pijnloos op de been te komen. 
Wat doet het goed te weten dat er zoveel mensen om je 
heen staan en met je meeleven zeker in deze moeilijke 
periode waarin we in isolatie leven zonder bezoek te 
kunnen ontvangen. 
Nogmaals iedereen heel veel dank. Riny van den Driesche 
 
Beste mensen, 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de blijken van 
medeleven voor en na mijn schouderoperatie. 
Ook bedankt voor de mooie bloemen die ik via de kerk 
kreeg. Dat medeleven heeft me veel goed gedaan. 
Met vriendelijke groet,  Selma van den Berg. 
 
Lieve mensen, 
Jullie meeleven met ons de afgelopen tijd was 
hartverwarmend! Hartelijk dank voor het bezoek, de 
bloemen, telefoontjes en vele kaarten voor mijn verjaardag 
en voor mijn gebroken voet. We voelen ons rijk gezegend 
met zo veel lieve mensen om onze heen. 
Jo en Ben van Dam. 

 

Verbonden in gebed 
 

Elke woensdagavond:  

aansluitend aan het luiden van de klokken van 
hoop is er van 19.15 tot 19.45 uur online een 
Avondgebed vanuit de Maranathakerk in 
Rhoon. Met muziek, Psalmlezing, 
Evangelielezing en gebeden. Te beluisteren via 
kerkdienstgemist.nl 
 
Elke donderdagavond: 

Kring van gebed van 18.30 tot 19.00 uur. Vanaf 
onze eigen plek zijn we met elkaar verbonden 
in gebed. Je kunt ook meedoen in een groep 
via een live-verbinding. Als je dat wilt, laat het 
weten aan ds. Marianna 
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