Protestantse gemeente Zuidwesthoek te Sluis e.o'
EXTRA NIEUWSBRIEF DECEMBER 2O2O

Beste gemeenteleden en overige betrokkenen,
Gezien de landelijke en ook regionale corana omstandigheden, heeft de kerkenraad besloten om
de kerkdiensten in elk geval tlm L7 januari 2021 te annuleren.
Graag hadden we dit anders gewild, immers velen van u bezoeken zeker op Kerstavond en 1" Kerstdag
de kerkdiensten. De voorbereidingen om deze diensten dit jaar op aangepaste wijze te kunnen houden,
waren al eerder afgerond. De uitvoering zal nu op andere wijze plaatsvinden: op Kerstavond 2020 geen
dienst in de Mariakerk die begint met het 'Komt allen tesamen, jubelend van vreugde'. Wat wel

mogelijk blijft is om 19.30 uur meeluisteren naar deze uitvoering via kerkdiensteemist.nl VEG
Nieuwvliet. We horen dan het Evangelie volgens Lukas 2: 1-20, zoals we dit jaarlijks lezen tijdens de
Kerstavond in Cadzand en bekende kerstliederen. Natuurl'rjk kunnen we ook thuis meezingen met of
luisteren naar'Midden in de winternacht ging de hemel open' en veel andere kerstliederen die deze
weken overal te horen zijn.
We willen u met deze brief eveneens verder informeren over de mogeliikheden die er w6l ziin

kerkdiensten
*Naast de landelijke uitzendingen van kerkdiensten en overige kerstvieringen, is het
mogelijk om op zondagen en Kerstmorgen een dienst mee te beleven via tv: Omroep
Zeeland. 'Geloof in Zeeland' is van 9.00 tot 12.00 uur doorlopend te zien.
*Wat dichter bij huis is om 10.00 uur via https://kerkdiensteemist.nl de dienst te volgen van
PG De Brug te Oostburg. Aan deze dienst zal zo mogelijk ook een kerkenraadslid van de
Zuidwesthoek meewerken. Ook PG De Verbinding organiseert om 10.00 uur via deze wijze
een kerkdienst.
xVervolg- informatie over de kerkdiensten is te lezen in kerkblad de Zuidwesthoek dat begin
februari 2021 verschijnt. Dit blad is dan ook de te lezen via de website
www. pknzuidwesthoek.nl
*Via deze website en info bij de gebouwen worden de meest actuele gegevens m.b.t. de
kerkdiensten kenbaar gemaakt.
*Voor wie zoekt naar een hedendaagse presentatie van het kerstverhaal: kijk eens via
youtube naar de versie van 'de zandtovenaar' (Harderwijk 201.9 en andere)
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heel de Zuidwesthoek belt
*Heeft u behoefte aan een gesprek, een dagelijks praatje, een boodschap of medicijnen
nodig of bent u ziek, laat het ons weten. Woont u in Sluis of Retranchement, bel dan met
Wil Prins O!L7- 462153. Woont u in Cadzand, bel dan met Jos Bakker ALLT- 851957 .Zij
zullen dan kijken wie hiervoor ingeschakeld kan worden. Mailen kan via
scribazwh@zeelandnet.nl
*ls er sprake van ernstige ziekte of problemen of wilt u contact met een dominee, laat het
weten via bovengenoemde gegevens.
rDe bloemendienst zal zoveel mogelijk aandacht bieden aan jarigen en zieken.
*Heb je eenluisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat je in quarantaine of
thuisisolatie zit? Dan kun je ook contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn, tel: 0704455888. Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9.00 - 17.00 uur.

wat iedereen kan doen
*Als je gezond be n, ga elke dag naar buiten, als het kan ga wandelen, rennen of fietsen. Kom
je bij de Mariakerk in,Cadzand, daar staat de kerstboom niet in de kerk maar ernaast, u mag
er een extra kerstbal in hangen of een kaart of bericht voor anderen.
*Neem wat tijd om te bidden of te mediteren en de stilte te zoeken. Het helpt om de hoop
en het vertrouwen te ervaren dat God ons nabij is, ook tijdens d6ze Kerstdagen.
*Stuur eens een kaartje of bel eens naar mensen die alleen thuiszitten of vraag een oudere
buurman/ vrouw wat je voor diegene kan betekenen.
Tenslotte wensen we u alle goeds voor de komende weken en groeten u harteliik.
Kerkenraad
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