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Beste gemeente, 

A.s. zondag is het al de vierde keer dat wij niet gezamenlijk de kerkdienst kunnen houden. Sa-

men met Erica zijn wij gekomen tot een oplossing om toch de stille week te vieren. 

U het allemaal een liturgie ontvangen waarin de diensten staan. Ook staan er nog een aantal 
diensten in de maand april vermeld. 

Ds. Klaassens zal in deze diensten voorgaan. Geen kerkgangers zullen er aanwezig zijn, wel een 

ouderling, organist, en iemand om de techniek te bedienen.  

Wij kunnen wel allemaal luisteren en ook dat geeft ons allen vertrouwen en zo zijn we toch digi-

taal met elkaar verbonden. 

Normaal wordt er iedere zondag een collecte gehouden, ook nu is dat mogelijk. 
Het bankrekening nummer is NL 51 RABO 0373740913 onder vermelding van collecte. 
Wij danken u voor uw gift. 

 

Afgelopen zondag, 

Hebt u ook Klazienaveen horen zingen? Zag u ook de mensen in de kerk zitten? Als ik mijn 
ogen sluit zie ik u allemaal zitten en zie ik u ook meezingen. 

Dank je wel Gea voor je orgelspel. En ook Grietje bedankt dat je alles zo mooi aan elkaar sprak. 

Namens heel velen Dinie de Jong. 

 

Vergrendeling 

Ja, er is angst. 
Ja, er is isolatie. 
Ja, er is paniekaankoop. 
Ja, er is ziekte. 
Ja, er is zelfs dood. 

Maar: 
Ze vertellen dat ze in Wuhan na zoveel jaren lawaai weer de de vogels kunnen horen zingen. 
Dat de lucht na een paar weken rust niet langer dik met dampen is maar helder en blauw. 

Ze vertellen dat ze in de straten van Assisi mensen horen zingen voor elkaar en hun ramen openhouden 
zodat degenen die alleen zijn de geluiden van familie om hen heen kunnen horen. 

Ze vertellen dat een hotel in het westen van Ierland gratis maaltijden bieden en bezorgen aan huis. 
En vandaag was een jonge vrouw die ik ken bezig met het verspreiden van flyers met haar nummer door 
de buurt zodat de ouderen iemand hebben die ze kunnen bellen... 

En kerken, synagogen, moskeeën en tempels bereiden zich voor om mensen te verwelkomen en onder-
dak te bieden aan daklozen, zieken en vermoeiden. 

Over de hele wereld vertragen en reflecteren mensen. Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe 
manier naar hun buren, en over de hele wereld worden mensen wakker met een nieuwe realiteit. 
Hoe groot we echt zijn. Op hoe weinig controle we echt hebben. Over wat er echt toe doet. 
Liefde en van elkaar houden. 

Dus we bidden en we herinneren ons dat. 
Ja, er is angst 
maar er hoeft geen haat te zijn. 
Ja, er is isolatie 
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn. 
Ja, er is paniekaankoop 
maar er hoeft geen gemeenheid te zijn. 
Ja, er is ziekte 
maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn 
Ja, er is zelfs dood 
maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn. 

ZONDAG 

5 
April 

2020 

http://www.pgeben-haezer.nl/


 
 

Wees dus bewust van de keuzes die je maakt om nu te leven. Adem vandaag. 
Luister achter de geluiden van je paniek en hoor de vogels zingen weer! 
De lucht klaart op! De lente komt eraan! En we zijn altijd omgeven door liefde! 

Open de ramen van je ziel! En hoewel je misschien niet de lege straten aan kan raken: Zing! 

© Richard Hendrick (Brother Richard) 

Ierland, 13 maart 2020 

 
40 dagentijd actie 

Nu de diensten niet meer doorgaan i.v.m. het coronavirus, is er via de spaarbussen geen geld 

binnengekomen. Hopelijk spaart u wel door in de spaarvarkens. 
Het totaal van de bussen en de bankstortingen is nu € 90.80. 

Ook zal er de komende zondagen geen dienst zijn in de kerk en zullen we het moeten doen met 

de media (TV of Radio). 

Banknummer ZWO: NL04RABO0332301419 met de omschrijving project Afri-cando Uganda. 

De ZWO commissie 
 
Palmpasen 

Op kerkgroet hebt u het één en ander kunnen lezen over het rondbrengen van de Paasatten-

ties. Helaas moeten de Paasattenties voor ouderen op Palmpasen komen te vervallen. Dus is 

ook het rondbrengen niet aan de orde. 

In gedachten zijn bij we onze oudere gemeenteleden die vanwege het coronavirus al minder 
bezoek zullen ontvangen. 

Wat de attenties betreft, wij zoeken op een later tijdstip naar een oplossing. 

We gaan er van uit dat u begrip hebt voor het besluit van de diaconie. 
 

Boeken  

Nu we meer binnen moeten blijven en de bibliotheek ook dicht is, kan ik me voorstellen dat er 
behoefte is aan een ander boek of evt. een puzzel. 

Er is genoeg achter de kerk. Op maandagochtend en woensdagochtend is er iemand aanwezig 

van 9-11 uur. Voor de boeken hoeft niet betaald te worden, een vrije gift is welkom, de 

opbrengst is voor de stichting AfriCan-Do, het veertigdagentijd project. 

 

Uw kopij voor kerknieuws kunt u weer inleveren vóór woensdag 14 april 

bij dirkendinie@hotmail.com 
 

 
 
 

 

 
Wilt u helpen mondkapjes maken? 

Thuiszorgorganisaties in Drenthe hebben voor verschillende locaties een enorm tekort aan 

mondkapjes. Dat komt omdat ze voor de veiligheid van hun cliënten (nog niet eens voor zich-

zelf, want het helpt alleen tegen het verspreiden van het virus, niet tegen het binnenkrijgen) 
met mondkapjes op bij de mensen komen. 

Het gaat om herbruikbare mondkapjes en daar hebben ze honderden van nodig. De kapjes die 

wij inzamelen gaan in eerste instantie naar de teams van Buurtzorg in heel Zuid Oost Drenthe. 

Op deze website staat een uitgebreide instructie over hoe ze te ma-

ken: https://mondmaskers.educared.nl 

Het belangrijkste is dat er twee kleuren katoen wordt gebruikt voor de binnen en de buitenkant 
(dat kunnen overigens gewoon oude lakens zijn), maar géén synthetische stoffen en géén stret-

chstof. Het staat allemaal in de info. in de bijlage. 

Kunt u met een naaimachine overweg, of weet u mensen die met een naaimachine aan de gang 

wil gaan en zou u hen willen benaderen?  

Neem dan contact op met Bert Broers, b.broers1@gmail.com; (06 51022449) 

 
Kopij kerkgroet tot donderdag 20.00 uur bij B. Fictorie, email: b.fictorie@ziggo.nl 

De Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de komende zondagen meditaties op tele-
visie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan.  Deze worden uitgezonden op NPO2 om 
9.20 uur 
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