Zondag 22 maart 2020
‘Laten we een beetje om elkaar denken’
Het Coronavirus heeft heel Nederland in de greep, ook ons in Burgum. In deze onzekere, angstige
en eenzame tijd is het goed om naar elkaar om te zien.
Vanuit de Protestantse Gemeente Burgum is bezoek en persoonlijk contact voor de meeste
mensen niet mogelijk op dit moment. Sociale contacten die we anders via kerkdiensten, bezoekjes
en kerkelijke activiteiten onderhouden, missen we allemaal. Kerkdiensten en activiteiten zijn tot
nader order afgelast!
Ouderen en kwetsbare mensen hebben afgelopen week van het pastoraat en de Rondom 20-groep
een brief ontvangen over bezoekwerk en boodschappen doen. Jongeren van Rondom 20
bieden hun hulp aan om boodschappen te doen. Een prachtig initiatief! Zij komen graag in actie
om een positieve bijdrage te leveren in deze moeilijke tijd.
De Rondom 20-groep is bereikbaar via:
 Simone Geertsma 06 15132552
 Willem Vlietstra 06 18289148
 Marije Hoogeveen 06 11278164
Naast de initiatieven van pastoraat en Rondom20 kan iedereen zijn steentje bijdragen om met
elkaar verbonden te blijven en naar elkaar om te zien:
o Een kaartje/tekening sturen
o Een briefje schrijven
o Een telefoontje
o Een mail of app
o Boodschappen doen
o Hond of kat uitlaten, konijnenhok schoonmaken
o Iets in de tuin doen
o Vul zelf maar in …..
Online kerkdiensten
De komende weken zenden we om 9.30 uur onlinediensten uit zonder kerkgangers vanuit De
Ikker of Kruiskerk. Waarschijnlijk worden de vieringen in de Stille Week en Pasen waar mogelijk
ook online uitgezonden. We houden u via de Nieuwsbrief op de hoogte! U kunt deze diensten
volgen via www.kerkomroep.nl :
Zondag 22 maart dienst vanuit De Ikker om 9.30 uur
 Voorgangers: Marianne Folbert, Anneke van der Kooi, Henk-Jan de Groot
 Organist: Oebele Kooy
 Lector: Emma de Boer
 Beameraars: Bernhard de Vries en Richard Haanstra
 Ouderling van dienst: Fokke Hogeterp
 Diaken van dienst: Gerard ten Pas
 Anneke van der Kooi vertelt een kinderverhaal. Zondagskind! stuurt de ouders een
kinderprogramma.
Woensdag 25 maart en 1 april luiden in heel Nederland weer de kerkklokken van
19.00-19.15 uur, ook die van de Kruiskerk. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ verbinden
kerken mensen met elkaar over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep
tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de
gezondheid en veiligheid van medemensen.
Met vriendelijke groet,
Kerkenraad en communicatieteam Protestantse Gemeente Burgum
z.o.z.

Kerkelijk Bureau:
20 maart is er wel zitting van het kerkelijk
bureau, 27 maart en 3 april niet. Voor vragen
kunt u mailen met
E kerkelijkbureau@pgburgum.nl

Dicaconie
Omdat er op dit moment geen kerkdiensten
zijn vanwege het corona-virus wil de Diaconie
nog graag 2 collectes bestemd voor de
40-dagen tijd onder uw aandacht brengen.
Het gaat om de collecte voor Binnenlands
Diaconaat (zondag 22 maart) en het
Werelddiaconaat (zondag 29 maart). Voor
meer informatie zie www.kerkinactie.nl
U kunt uw bijdrage overmaken op
IBAN NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk
in actie te Utrecht met vermelding van
Binnenlands Diaconaat of Werelddiaconaat of
via IBAN NL13 RABO 0320 9654 49 t.n.v.
Prot. Gem. Burgum met vermelding van
Binnenlands Diaconaat of Werelddiaconaat.

40-dagen
In het 40-dagenboekje staat per ongeluk het
rekeningnummer van stichting Hand in Hand,
(NL24 Rabo 0127 7641 43, daar mag U ook
uw bijdrage op storten onder vermelding
van: 40-dagenproject Burgum). Het liefst
zien wij echter dat u uw bijdrage op ons
eigen nummer overmaakt; dit nummer is:
NL08 RABO 0320 9819 32.
Namens de werkgroep 40-dagenproject
hartelijk dank.
Afgelast
Van de volgende bijeenkomsten kunnen wij u
melden dat ook zij –i.v.m. het coronavirustot nader bericht niet plaatsvinden:
 Ouderenclub “De Stryp”
 Breicafé ‘Op ’e Tried’

Zieken(t)huis
Mevr. A Veenstra-Blom, H.W. van Glinstrastraat 23, is voor revalidatie opgenomen bij
Noorderbreedte Revalidatie Leeuwarden, afdeling 7 kamer 40.1
Dhr. J Bosch, Talmasingel 14 is deze week opgenomen in Neibertilla,
Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten. Zijn situatie is erg zorgelijk
Leon Visser heeft een week in het ziekenhuis gelegen omdat hij een hersenvliesontsteking
had. Gelukkig gaat het nu weer goed met hem en is hij weer thuis. Leon is 9 jaar en woont aan
de Esk 4
Dhr. B. Rekker, Harmen Sytstrasingel 48, is thuis gevallen en daarom tijdelijk opgenomen in
Berchhiem
Mevr. A. Zeldenrust, Weverstrjitte 22 verblijft in Noorderbreedte Revalidatie te Leeuwarden
Dhr. J. Veenstra, Falkenastraat 31, verblijft in ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten
Dhr. en mevr. Rinzema-Pruis, kwamen weer thuis vanuit Berchhiem afd. A naar hun woning
aan de Pr. Margrietstraat 53-32
Dhr. H. Haven, Pater Doesburgloane 15, verblijft in revalidatiecentrum Lyndenstein,
Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag

Al onze zieken –thuis of in het ziekenhuis- wensen we veel sterkte en de
nabijheid van de Heer
Adres enige ziekenhuizen/instellingen:
Berchhiem, Prins Bernhardstraat 74, 9251 GM Burgum
Neibertilla, Burg. Wuiteweg 140, 9203 KP Drachten
Marrewyk, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
Talma Hûs, Juliusstraat 44 9269 NV Feanwâlden

GGZ Jelgerhuis, Borniastraat 34/b, 8934 AD Leeuwarden
Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten
MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden
UMCG, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen

Kopij voor de nieuwsbrief uiterlijk donderdag vóór 20.00 uur inleveren via email: nieuwsbrief@pgburgum.nl
De aangeleverde kopij dient kort en actueel te zijn en geeft tussentijdse informatie ten opzichte van Underweis

