
 

 

 

 

 

13-09-2020 

Het Goede Leven - Bloeien in Gods licht 

"Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God 

te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel 

beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader 

gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven." 

 

Sinds de sluiting van de kerk en alle aanpassingen die er zijn, horen we van veel 

mensen het verlangen om elkaar weer te ontmoeten en bij elkaar te zijn.  

Met elkaar hoopten we op een startweekend waarbij dat alles weer mogelijk zou 

zijn. Maar helaas is dat nog niet zo.  

Maar om dan maar niets te doen … Met elkaar hebben we gezocht naar een 

programma voor een startzondag. Geen weekend maar wel een zondag van 

ontmoeting, persoonlijk of digitaal. 

 

Het programma ziet er in hoofdlijnen zo uit: 

 

1. 09.30 – 10.15 uur Kerkdienst o.l.v. Ds. Jeroen de Jong 

 

2. 09.15 – 10.15 uur XXL Kindernevendienst in de PWA-School 

 

3. 10.15 – 10.30 uur Start wandeling “Het Goede Leven” 

 

4. 10.30 – 12.00 uur Wandeling en Ontmoeting 

 

5. 12.00 – 12.30 uur Sing-In 

 

6. 12.30 uur Einde 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

We starten de zondag met de kerkdienst. Ds. Jeroen de Jong zal hierbij het 

jaarthema “Het Goede Leven” behandelen. Ondertussen kunnen de kinderen via 

de beamer in de Pr. Willem-Alexanderschool tot het kindermoment de dienst 

meevieren en dan verder gaan met hun eigen dienst.  

Na afloop van de dienst staan er tasjes klaar in de kerk. Degene die zich 

opgegeven heeft voor de wandeling krijgt zo’n tasje. Hiermee gaat hij/zij op pad. 

Als eerste naar een adres om een wandelmaatje op te halen. Daarna gaan ze 

gezamenlijk op weg om het tasje te bezorgen bij iemand thuis. In het tasje zit 

een verrassing voor de ontvanger en een telefoonnummer en/of kaartje voor een 

ander gemeentelid. Zo kan degene die thuisblijft ook weer contact zoeken met 

iemand anders. Op deze manier hopen we dat er veel onderlinge ontmoetingen 

zijn. Weliswaar op afstand, via de telefoon of via een kaartje, maar wel zo dat we 

ons verbonden blijven voelen met elkaar.  

De ochtend willen we afsluiten met een Sing-In. Deze is voor 50 mensen vanuit 

de kerk te volgen en bij mooi weer ook via een scherm op het kerkplein en 

natuurlijk thuis op de vertrouwde manier. 

Bij alle activiteiten gelden natuurlijk de RIVM regels. Dus als u ziek bent, 

klachten heeft enz. dan moet u thuis blijven. Bij het wandelen moeten de 

wandelaars uit de verschillende huishoudens anderhalve meter afstand bewaren 

en bij de mensen waar een tasje afgeleverd wordt, is het niet de bedoeling dat 

de wandelaars naar binnen gaan. Een mogelijk gesprek vindt op anderhalve 

meter afstand plaats. 

Om alles goed te regelen moet u zich voor alle onderdelen opgeven. 

Voor de kerkdienst via meevieren.nl zoals u gewend bent. Op de Nieuwsbrief 

kunt u zien welke groep er aan de beurt is. Ook voor de Sing-In kunt u zich 

opgeven via meevieren.nl (dit is voor een plaats in de kerk). Voor een plaats op 

het plein kunt u zich opgeven bij Joke Pater via joke.patergriffioen@gmail.com  

Voor de kindernevendienst kunt u uw kind(eren) aanmelden via 

knd@pknwaarder.nl  of telefonisch bij Sonja Seeleman 06-22350588. 

Voor de wandeling en het ontvangen van een tasje kunt u zich opgeven bij Albert 

Esveldt via twesveldt@gmail.com of telefonisch 0348-688276 

We hopen u allen zo op de één of andere manier te ontmoeten. 
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