Dinsdag, 23 maart 2021
Beste mensen, verbonden met onze gemeente,
Opnieuw richten we ons met deze brief in de Stroom! tot u.
Zojuist hebben we de persconferentie van de demissionaire premier Rutte en
demissionair minister de Jonge gehoord over het al dan niet versoepelen van de
coronaregels. Het mag duidelijk zijn dat enige versoepeling er nog niet in zit.
Stille Week en Pasen
Heel graag hadden we de komende week naar Pasen toe en het Paasfeest zelf
met mensen in de plaatselijke kerkgebouwen gevierd. We hebben het gehoopt,
we hadden er op ingezet. Maar ondanks het feit, dat de PKN niet verbiedt om
met 30 mensen diensten te hebben, heeft het moderamen gemeend dat het
streamen van de diensten voor Rivierenland Oost de enige weg is naar de
heropening van onze kerken.
Dit betekent dat in de Stille Week drie diensten worden uitgezonden uit
Beuningen (PG Rivierenland Oost – Beuningen). De uitzending van de
Paasnachtdienst begint in het kader van de avondklok om 19.00 uur. In al deze
diensten zal ds. Dick Sonneveld voorgaan.
De Paasdienst wordt op Eerste Paasdag vanuit Wijchen uitgezonden (PG
Rivierenland Oost – Wijchen). In die dienst gaat ds. Paul Oosterhoff voor.
Ook na Pasen zullen de in Stroom! opgenomen diensten naast de
streamdiensten voorlopig geen doorgang vinden.
Tenslotte
Het valt ons zwaar u de mededeling over de diensten te moeten doen, maar we
zien geen andere mogelijkheid. Verlangend kijken we uit naar het moment dat
we weer samen kunnen komen, kunnen vieren en God de lof toe kunnen
zingen die Hem toebehoort.
Tot die tijd houden we de woorden in gedachten, die Leo Feijen ons aanreikte:
Kom en vervul mijn dag.
Schenk mij uw Geest,
dat in mijn denken, spreken en handelen
iets van Uw stille aanwezigheid mag doorbreken.
Laat me niet enkel voor mezelf leven
Protestantse Gemeente Rivierenland Oost
Postbus 16
6640 AA Beuningen

maar zoals Jezus verbonden met U
en gegeven aan mensen.
Namens het moderamen,
Gerard Strien, voorzitter
Jan Willem Drost, predikant.
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