Geachte gemeenteleden,

Polsbroek, 22 augustus 2020

“Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God
is”. (1 Joh 5 vs. 5)
Nog net in de vakantie ligt er, zo de Heere wil en wij leven, een drukke septembermaand
voor de boeg. Graag willen wij u en jou in deze brief weer op de hoogte brengen van de
laatste ontwikkelingen met betrekking tot de kerkdiensten en het gemeentelijk leven.
Sinds de maand juni geven we weer vorm aan de kerkdiensten mét gemeenteleden waarbij er iedere maand een
aantal onderdelen van het ‘gemeente-zijn’ wordt opgestart.
Deze gemeentebrief gaat over de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten in de maand september.
Bijzondere kerkdiensten D.V. in september
Zondag 6 september: avondmaalzondag
Zondagmorgen 13 september: doopdienst Gijsjan Kentie en Daan Hogendoorn
Zondagavond 13 september: 25 jarig ambtsjubileum ds. C. Gielen
Zondagmorgen 20 september: opening winterwerk
U kunt bij het opgeven van de kerkdiensten aangeven of u voorkeur hebt voor één of meerdere bijzondere
kerkdiensten. Schroom hierbij niet uw voorkeur aan te geven. We doen ons uiterste best (met name voor het
kunnen bijwonen van een avondmaaldienst) om u in te delen in de opgegeven voorkeursdienst(en).
Avondmaalszondag
Op zondag 6 september zullen we een avondmaalsviering houden. We zijn heel dankbaar en blij dat we het
avondmaal weer kunnen vieren.
De ons bekende manier - zittend aan de avondmaalstafel - is met de huidige maatregelen is echter niet mogelijk.
Daarom zal de avondmaalsviering anders verlopen.
In de morgendienst wordt het avondmaalformulier gelezen en is de preek gericht op de avondmaalsviering. Vóór in
de kerk zal een kleinere avondmaalstafel staan. Hier zullen de dienstdoende kerkenraadsleden de
avondmaalsviering voorbereiden. De wijn zal worden geserveerd in aparte 1-persoonsbekertjes en het brood zal
voor de dienst hygiënisch in stukjes worden klaargelegd. Dominee Boele zal de zegen uitspreken over het brood en
de wijn. Na de nodiging kunt u als gemeentelid naar voren lopen om uw brood en wijn op te halen en mee te nemen
naar uw zitplaats. Daarbij wordt de bekende looproute gebruikt: door het pad aan de begraafplaatszijde naar voren
en door het pad aan de kerkpleinzijde weer terug.
Daarna zullen we als gemeente tegelijk op teken van de dominee het brood en de wijn nuttigen. Het bekertje van de
wijn deponeert u bij het verlaten van de kerk in de daarvoor bestemde afvalbak.
In de avonddienst zal er nog een avondmaalsviering zijn, maar is de preek gericht op dankzegging voor deze
avondmaalzondag.
Wanneer uit de opgaven voor de avondmaalzondag zal blijken dat er meer voorkeursopgaven zijn dan redelijkerwijs
kunnen worden ingedeeld in de 2 kerkdiensten, zal er ’s middags om 14.30 uur een extra kerkdienst zijn met een
avondmaalsviering. Deze kerkdienst is gericht op de avondmaalsviering en heeft een aangepaste liturgie met een
korte overdenking.
Bezinningsuur
Voorafgaand aan de avondmaalszondag wordt vrijdagavond 4 september om 20.00 uur een bezinningsuur
gehouden in de kerk. In dit bezinningsuur is tijd voor schriftlezing, gebed, overdenking en samenzang. Na afloop van
het bezinningsuur zal de wijze van avondmaalsviering worden toegelicht. Het bezinningsuur wordt ook uitgezonden
via kerkdienstgemist.nl en de kerktelefoon.

U kunt zich apart opgeven voor het bijwonen van het bezinningsuur via kerkdiensten@hervormdpolsbroekenvlist.nl
of 0182-309513 (Marieke Klarenbeek). Het aantal plaatsen is beperkt. Wilt u in het onderwerp van de mail
‘Bezinningsuur’ vermelden? U krijgt direct reactie of u het bezinningsuur kunt bijwonen.
Ambtsjubileum ds. Gielen
Dit jaar, op 10 september, is het 25 jaar geleden dat ds. C. Gielen in onze gemeente werd bevestigd als predikant.
Op zondag 13 september zal ds. Gielen voorgaan in de avonddienst. In de dienst zal hier kort aandacht aan worden
besteed. Na de dienst is er gelegenheid om de dominee persoonlijk geluk te wensen vóór de preekstoel. Zoals we
zijn gewend, maar ditmaal zonder handen schudden en op gepaste afstand.
Opening winterwerk
Op zondag 20 september wordt in de preek van de morgendienst aandacht geschonken aan de opening van het
winterwerk. In oktober of november wordt een themazondag met onder andere een preekbespreking
georganiseerd mét en voor de kinderen en jongeren. Hierover ontvangt u t.z.t. meer informatie.
Crèche
Vanaf de maand augustus is de crèche weer opgestart. U kunt bij het opgeven voor de kerkdiensten aangeven of u
hiervan gebruik wilt maken.
Opgeven voor de kerkdiensten in september
Tot en met 2 september kunt u zich opgeven om in september een kerkdienst in de kerk bij te wonen. Geef via
kerkdiensten@hervormdpolsbroekenvlist.nl of 0182-309513 (Marieke Klarenbeek) door
• met hoeveel personen u naar de kerk wilt komen
• welke diensten in september u verhinderd bent
• of u gebruik wilt maken van de crèche
• of u voorkeur hebt voor een (of meer) bijzondere kerkdienst(en).
Wilt u in het onderwerp van de mail ‘Kerkdiensten september’ vermelden?
We doen ons uiterste best (met name voor de avondmaalsdiensten) om u in te delen in de opgegeven
voorkeursdienst(en). Op 4 of 5 september ontvangt u de indeling voor de septembermaand.
Rommelmarkt
Op zaterdag 12 september is er een verkleinde rommelmarkt op het kerkplein. Dit om de opgeslagen spullen bij
familie Hogendoorn te kunnen verkopen. De rommelmarkt is bedoeld voor dorpsgenoten uit Polsbroek en Vlist en
zal daarom niet breder worden gepromoot. Er vindt geen rommel-ophaalronde in de dorpen plaats. Er zullen
ongeveer 20 kramen worden opgesteld waarlangs u via een vaste looproute kunt lopen. Alle verkopers zullen
handschoenen dragen. Bij de cateringkramen is extra aandacht voor hygiëne.
Er wordt huis-aan-huis in Polsbroek en Vlist een uitnodiging verspreid waarin u meer informatie vindt over deze
verkoopmarkt.
Genoemde toepassingen zijn ook opgenomen in het gebruiksplan dat u vindt op de website onder het kopje
‘Actueel’. Voor de niet-benoemde punten in deze gemeentebrief blijven vooralsnog dezelfde toepassingen gelden.
Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Cock Verweij (06-15431419).
Soli Deo Gloria!
Met vriendelijke groet,
Uw kerkenraad

