Weer verder
Stapje voor stapje
Ik weet niet zo goed wat ik zal schrijven. Het virus heeft
zoveel mensen geraakt op zoveel verschillende
manieren, dat het moeilijk samen te vatten is. Misschien
moet ik dat ook maar niet willen en eenvoudig zeggen
wat wij vanuit de kerk in onze dorpen hebben proberen
te doen en te zijn. Een luisterend oor, dat allereerst.
Voor wie alleen thuis zijn. Voor wie iemand verloren
heeft aan de dood, door corona of iets anders. Voor wie
een naaste heeft in het verpleeghuis en daar niet nabij
kon zijn. Voor wie financieel geraakt zijn omdat hun
bedrijf of werk niet door kon gaan. Voor wie angst of
stress ervaren. Voor wie werken in de zorg of een ander
vitaal beroep. Een luisterend oor zonder oordeel,
zonder woorden soms. Voor kinderen en hun ouders,
voor jongeren die geslaagd zijn in dit rare jaar zonder
examens. En alles wat we hoorden en hebben gezien
en gevoeld, hebben we weer teruggebracht bij God. De
kerken in onze dorpen zijn open gebleven. Helemaal
corona-proof. Maar wel open. Om te bidden, een
kaarsje aan te steken, stil te zijn, troost te vinden, ons
hart te luchten, te zuchten en met nieuwe moed verder
te gaan.
De mens wordt evenals de wilg dikwijls geknot.
Toch vindt ook hij de energie
om steeds weer uit te groeien,
wetende dat zijn takken
nimmer tot in de hemel zullen groeien.
Deze nieuwsbrief vertelt over hoe we verder gaan.
Stapje voor stapje, met vallen en opstaan, nieuwe
wegen zoeken om het oude verhaal van Gods liefde
te blijven delen.
Namens de ouderlingen, bezoekmedewerkers en
kerkenraad, ds. Everdien Hagen
Agatha Capel verder open, ook voor verhuur
Nu de maatregelen overal in het land versoepeld
worden, kunnen ook de deuren van de Agatha Capel
weer verder open. We blijven doorgaan met de Open
Kerk. Dit zal nog 1 keer per maand zijn, alleen in de
Agatha Capel, op zondag 28 juni,
26 juli en 30 augustus.
Met inachtneming van de
coronaregelgeving en de
hygiënevoorschriften kunnen we in
de Kapel groepen van ongeveer
30 personen ontvangen.
Ook de buitenruimte kan gebruikt
worden voor kleinschalige
bijeenkomsten deze zomer.
Exposities kunnen in principe weer vanaf 1 juli
plaatsvinden. Hierbij zullen we samen met de
exposanten kijken naar de beste opstelling, looproutes,
aantal bezoekers en andere aandachtspunten.
Namens het beheer en de verhuur,
Jacqueline Kat M: 06-30337361.

St. Lambertuskerk weer open voor de kerkdienst
De koster van de kerk in Kerk-Avezaath, Frank
Niermeijer, is ook BOA. Die
afkorting hoef ik aan niemand
meer uit te leggen. Sinds de
corona-maatregelen zien we
regelmatig BOA’s en weten we
welk werk ze doen. Frank weet
dus alles van de regels en heeft
samen met de kerkrentmeester
Anja de Man-van den Hoven en
mij de kerk van Kerk-Avezaath
coronaproof opgesteld.
Er kunnen dan 50 tot 60 mensen terecht voor de
kerkdienst. Omdat we in de zomer altijd veel
kerkdiensten samen met de Streekgemeente doen, zal
de eerste dienst in Kerk-Avezaath op 23 augustus zijn.
Natuurlijk veilig en volgens de regels en zonder samen
zingen, helaas. Zet de datum vast in uw agenda!
Zomerrooster kerkdiensten in de Streekgemeente
We zijn er al gewend aan geraakt: de kerkdiensten
meebeleven via de website van de Streekgemeente en
www.kerkdienstgemist.nl.
De technici van Zoelen, Cornel Junte (die in Kapel
woont) en John Nijhof hebben de techniek verfijnd,
zodat we beeld en geluid hebben. Vaak is er ook een
anderhalvemeterkoortje dat de liederen voorzingt zodat
we thuis kunnen mee-zingen. Dit blijft de basis, ook in
de zomer, omdat veel mensen nog niet naar de kerk
kunnen, willen of durven.
Bij de dienst in Zoelen mogen na 1 juli ook weer
kerkgangers aanschuiven. Dat zullen er 60 kunnen zijn.
Daarnaast gaat om de zondag ook een andere kerk in
de Streekgemeente open en kun je ook daar de
kerkdienst bijwonen. Alle diensten beginnen om 10:00
uur. Het rooster wordt dan als volgt:
Datum
28 juni
5 juli
12 juli

Tijd
10:00u
10:00u
10:00u

19 juli 10:00u
26 juli 10:00u
10:00u
2 aug 10:00u
9 aug 10:00u
10:00u
16 aug 10:00u
23 aug 10:00u
30 aug 10:00u

Plaats
Zoelen
Zoelen
Zoelen
Buren
Zoelen
Zoelen
Rijswijk
Zoelen
Zoelen
Erichem
Zoelen
Zoelen
Kerk-Avezaath
Zoelen

Voorganger
Ds. E. Hagen
Ds. E. Hagen
Gastvoorganger
Ds. L. de Borst
Ds. L. de Borst
Ds. M. de Mik
Pastor J. de Koster
Ds. G. van der Velde
Gastvoorganger
Ds. M. de Mik
Pastor J. de Koster
Gastvoorganger
Ds. E. Hagen
Ds. E. Hagen

Op zondag 28 juni, 26 juli en 30 augustus kunt u tussen
10:00 uur en 11:30 uur ook in de Agatha Capel terecht
voor het stiltemoment. Vanaf september hopen we, als
alles goed gaat, vaker in Kerk-Avezaath te kunnen
kerken.
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Samenkomen
In de zomertijd willen we kijken of we met kleine
groepen bij elkaar kunnen komen. De ouders en
kinderen worden al voor juni uitgenodigd in de kerk van
Kerk-Avezaath.
Maar ook in Kapel-Avezaath kunnen we met een klein
gezelschap goed bij elkaar komen. In de Agatha Capel
kan voorin de kerk een kring van 10 stoelen staan op
anderhalve meter. Daar kan iedereen elkaar goed
verstaan en kunnen we elkaar ontmoeten en bijpraten
onder de hoede van de Eeuwige. Hiervoor zult u
persoonlijk een uitnodiging ontvangen.
Zomercollecte
Veel mensen hebben minder inkomsten in deze tijden.
Sommigen juist veel meer. Als kerk missen we ook
inkomsten. De collectezak gaat niet wekelijks rond, de
geweldige rommelmarkt Avezaath’s Allerlei kan niet
doorgaan, de verhuur is gestopt en nu beperkt. Vandaar
dat we een zomercollecte hebben. Mocht u bij willen
dragen heel graag! De rekeningnummers zijn:
NL66INGB0000919071 en NL67RABO0362904561
t.n.v. Kerkrentmeesterlijk Beheer Protestantse
Gemeente van Avezaath.

een stuk moeilijker. Het leven van onze kinderen en
ouders in Utange was behoorlijk ontwricht door het
Coronavirus. En dat terwijl zij het in normale
omstandigheden al zwaarder hebben!
Daarom heeft Why Not in samenwerking met Marloes
Morara-Herber, één van de oprichters, een oproep
gedaan aan al onze relaties om een voedselpakket te
doneren en met een geweldig resultaat. We hebben
maar liefst twee keer alle 200 gezinnen kunnen
voorzien van pakketten om de tijd zo goed mogelijk
door te komen. Uiteraard is het nog niet onder controle
en hebben zij blijvende uitdagingen, maar voor de
fieldworkers en onze vrijwilligers is het een enorme
steun in de rug dat zoveel mensen willen helpen.
Op onze website en facebookpagina
vindt u meer informatie over de actie
en wat wij doen en wat u kunt doen.
Wij blijven ons inzetten voor dit
goede doel en hopen op uw steun te
kunnen blijven rekenen.
Website: www.whynotkenya.org
Facebook: www.facebook.com/whynotkenya

Kerkdiensten
Stichting Why Not
Extra hulp in lustrumjaar
Stichting Why Not bestaat tien jaar. De vele speciale
activiteiten die gepland stonden voor dit lustrumjaar
konden door Corona helaas niet doorgaan. Maar dat we
als stichting in 10 jaar wat waardevols hebben
opgebouwd, bleek juist nu.

Ook in Kenia zijn door de overheid strenge maatregelen
genomen om de mensen zo goed mogelijk te
beschermen en een uitbraak van het coronavirus te
voorkomen. Iedereen moest thuisblijven, scholen en
bedrijven gesloten en er werd een avondklok ingesteld.
Het was alleen toegestaan om de straat op te gaan om
boodschappen te doen. Dat betekende dat de
fieldworkers de gezinnen niet konden begeleiden, de
kinderen van Why Not niet naar school konden en hun
ouders zonder inkomen thuis zitten.
Dit was een behoorlijke uitdaging met de beperkte
middelen en faciliteiten waar deze mensen over
beschikken. Je moet het economisch aankunnen om
eten te kunnen kopen voor meerdere dagen en te
kunnen opslaan in een koelkast. Zo is zeep een
luxeproduct en daarmee is ook hygiëne lastiger. Het
fysiek afstand houden is in veel Afrikaanse landen ook

Rooster*
Datum Tijd
28 juni 10:00u
5 juli 10:00u
12 juli 10:00u
19 juli 10:00u
26 juli 10:00u
10:00u
2 aug 10:00u
9 aug 10:00u
10:00u
16 aug 10:00u
23 aug 10:00u
30 aug
6 sep
13 sep
20 sep

10:00u
10:00u
10:00u
10:00u
10:00u
27 sep 10:00u

Plaats
Voorganger
Zoelen
Ds. E. Hagen
Zoelen
Ds. E. Hagen
Zoelen
Gastvoorganger
Buren
Ds. L. de Borst
Zoelen
Ds. L. de Borst
Zoelen
Ds. M. de Mik
Rijswijk
Pastor J. de Koster
Zoelen
Ds. G. van der Velde
Zoelen
Gastvoorganger
Erichem
Ds. M. de Mik
Zoelen
Pastor J. de Koster
Zoelen
Gastvoorganger
Kerk-Avezaath Ds. E. Hagen
Zoelen
Ds. E. Hagen
Asch
Ds. M. de Mik
Kapel-Avezaath Ds. M. de Mik
Erichem
Ds. G. van der Velde
Buren, school Connection
Kapel-Avezaath Ds. E. Hagen

* Lees de extra informatie over de kerkdiensten t/m 30
augustus op de voorzijde van deze Nieuwsbrief.
Vanaf 6 september hopen wij weer te kunnen kerken
zoals in het rooster hierboven. Eventuele veranderingen
worden vermeld in De Kerk Roept en op de website
www.kerkenkapel.nl/hoofdpagina.

Inleveren kopij
Kerkboekje In en Om september 2020
Kopij voor het kerkboekje van september uiterlijk vrijdag
28 augustus mailen naar kerkenkapel@gmail.com.
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