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Een teken van leven 
In deze bijzondere tijden, waarin het coronavirus 
het dagelijks leven behoorlijk ontregelt, ontvangt u 
een teken van leven vanuit de Johanneskerk. 
Een teken van leven is het thema van deze 
veertigdagentijd. Niemand had kunnen vermoeden 
dat de invulling hiervan zo anders zou verlopen dan 
gepland. De ontmoetingen zullen voorlopig uit 
moeten blijven, maar met dit schrijven willen we u 
laten weten dat u niet vergeten wordt en we u op 
de hoogte brengen van de nodige praktische 
informatie. 
De kerkenraad van wijkgemeente Johanneskerk 
 

Kerkdiensten 
Alle fysieke kerkdiensten tot en met 5 april komen 
te vervallen. 
 
Uitzending met beeld 
Er wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er 
elke week een dienst wordt uitgezonden met beeld 
vanuit de Johanneskerk.  
Deze diensten staan vermeld op onze website 
https://www.pknjohanneskerk.nl/ 
 
Kerkomroep 
De diensten zijn ook, net als anders, digitaal te 
beluisteren via Kerkomroep 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11189 
 

 
 
 
Projectlied 
De paaskaars brandt, zo weten wij: 
God maakt het licht voor jou en mij. 
Hij maakt een eind aan je verdriet, 
Want Hij vergeet de mensen niet. 
 
Dit is het woord dat Hij ons geeft: 
Ik ben de Heer, een God die leeft. 
En waar je gaat ben Ik erbij, 
voor altijd ga Ik aan je zij 
 
Collecte 
De geplande collectes zullen opbrengsten mislopen. 
Hieronder vindt u de rekeningnummers van de 
doelen. De ZWO zal de giften verdelen over de 
doelen die voor de veertigdagentijd stonden 
ingepland. Ook de opbrengst van het spaardoosje 
kan zo worden overgemaakt. 
 
ZWO   NL57 INGB 0000 6532 59  

t.n.v. ZWO 
o.v.v. collecte 40dagentijd 

 
Kerk   NL72 RABO 0373720068 

CvK Protestantse Gemeente Gorinchem 
o.v.v. collecte 40dagentijd 

 
Diaconie NL30 RABO 0322 2829 85 

t.n.v. Diak. Prot. Gem. Gorinchem 
o.v.v. collecte 40dagentijd 
 
 

Spandoek op de gevel van de Johanneskerk De paaskaars brandde op 15 maart 
in een lege kerkzaal.  

https://www.pknjohanneskerk.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11189
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Op de hoogte blijven 
Op verschillende manieren proberen wij u op de 
hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen en 
besluiten t.a.v. het coronabeleid. Deze brief 
ontvangt iedereen, die niet digitaal de nieuwsbrief 
ontvangt, eenmalig thuis. Dit kan uiteraard niet elke 
week gerealiseerd worden. Vandaar het vriendelijke 
verzoek de digitale weg hiervoor te gebruiken. 
 
Website Johanneskerk 
https://www.pknjohanneskerk.nl/ 
 
Nieuwsbrief en overlijdensberichten 
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digitaal per 
mail? Dan is dit het moment, meld u nu aan! 
U ontvangt al het nieuws, maar ook berichten van 
overlijden vanuit de wijkgemeente Johanneskerk, 
wekelijks per mail. 
 
Ga naar:  
https://www.pkngorinchem.nl/over-pgg/e-
mailservice/ 
U ontvangt een mailtje met een link die u moet 
aanklikken om de  inschrijving te bevestigen. 
 
Geen digitale middelen, wel geïnformeerd blijven 
Heeft u geen digitale middelen tot uw beschikking 
of iemand die dit voor u in de gaten kan houden? 
En wilt u wel graag geïnformeerd worden? 
Neemt u dan contact op met iemand van het 
Pastoraal Meldpunt. 
 
 

Pastoraal bezoekwerk 
Uiteraard kunnen we ook hierin geen risico lopen 
en worden alleen de hoogst noodzakelijke 
bezoeken afgelegd. 
 
Contact 
We doen een dringend beroep op iedereen.  
Wilt u a.u.b. extra omzien naar elkaar?  
Met een kaartje of telefoontje kunnen we ook in 
contact blijven in deze periode. 
 
Activiteiten 
Helaas komen alle activiteiten tot Pasen te 
vervallen. 

Vermelding van zieken en bloemengroet 
In deze periode zullen op de nieuwsbrief geen 
zieken vermeld worden, want het bijhouden van 
deze gegevens is nu een haast onmogelijke opgave. 
Ook zullen er de komende tijd geen bloemen aan 
gemeenteleden worden bezorgd. 
 
 

Pastoraal Meldpunt 
Zoekt u toch contact voor uzelf of een ander dan 
kan dat via het Pastoraal Meldpunt 
mail  meldpuntjk@pkngorinchem.nl 
of bel  Frans van Heest 0183 - 622467 

Pim van Dam   0183 - 649659 
 
Ds. André Wijting:  Pastor Martin Mensink: 
a.wijting@planet.nl  pastormensink@kpnmail.nl 
0183 - 622590    06 - 44576893 
per 31 maart:    (werkdagen ma, di, do) 
06 - 43438871 
 
 

Vragen? 
Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u deze 
per mail stellen aan de scriba Monique den Breejen 
scribajkgorinchem@gmail.com 
of neemt u  contact op met het Pastoraal Meldpunt. 
 
 

Lied 416 
Op verzoek van één van de jongeren uit onze 
gemeente sluiten we graag af met dit lied. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 

1. jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 

 
2. bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 
 

3.  in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 

 
4.  tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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