Dokkum, 17 maart 2020
Trouwe God,
Wij zijn veilig in uw handen.
Daar vertrouwen we op.
Dat te weten geeft rust
en vrede die alle verstand te boven gaat.
André Troost, nieuwe liedboek p. 569

Beste gemeenteleden,
Het coronavirus beheerst momenteel onze hele samenleving.
In de lijn van de adviezen van de regering zijn ook hier in Dokkum alle kerkelijke activiteiten voorlopig
afgelast, tot 6 april. Hierdoor is het kerkelijk leven grotendeels stilgevallen.
Om in deze onzekere tijd toch met elkaar verbonden te blijven, heeft het pastoresteam van de PDGAW
besloten om ook in de komende tijd een aantal diensten te verzorgen, die via de kerkomroep
(www.kerkomroep.nl) zullen worden uitgezonden.
De data van deze uitzendingen zijn:







Woensdag 18 maart om 19.00 u., vanuit de Herberg
Zondag 22 maart om 9.30 u., vanuit de Grote Kerk
Woensdag 25 maart om 19.00 u., vanuit de Herberg
Zondag 29 maart om 9.30 u., vanuit de Fontein
Woensdag 1 april om 19.00 u., vanuit de Herberg
Zondag 5 april om 9.30 u., vanuit de Grote Kerk

Voor nadere toelichting bij deze uitzendingen en eventuele nieuwe informatie verwijzen wij u naar de
website van onze gemeente: www.pgdaw.nl
Hoewel wij in deze tijd niet zomaar bij u op bezoek kunnen komen, kunt u ons wel bereiken via de
telefoon of de mail. Voor telefoonnummers en e-mailadressen kunt u deze hieronder vinden.
We zullen deze tijd veel meer dan anders thuis doorbrengen. Voor de één wordt het leven daardoor
rustiger, voor de ander kan het ook erg stil worden.
Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid vroeg ons om onder deze omstandigheden
‘een beetje op elkaar te letten’ en de premier riep ons op: 'Blijf elkaar helpen waar dit kan’.
We hopen dat het coronavirus snel ingedamd zal worden, zodat we het gewone leven weer kunnen
oppakken en elkaar ook in de kerk weer kunnen ontmoeten.
In verbondenheid,
het pastoresteam van de Protestantse Gemeente in Dokkum - Aalsum – Wetsens
Ds. Herman de Vries

06-12238840

ds.hfdevries@pgdaw.nl

Pastor Grietje Jelsma-de Jong

06-10589992

pastor.gmjelsma@pgdaw.nl

Ds. Hans Oosterhoff

0519-346420

j.oosterhoff6@kpnplanet.nl

Pastor Hilde Karssies-Kaptein

0511-401536

hildekarssies@hotmail.com

Ds. Liesbeth Muilwijk-Huis

0518-401461

e.p.muilwijk-huis@xs4all.nl

Ds. Greetje Rol

0594-697384

oivi84sa@kpnmail.nl

Jeugdwerker Renetta Jansma-Hiemstra

06-14830021

jeugdwerkerdokkum@gmail.com

