Als u contact wilt in deze tijd
Voor het vragen om of aanbieden van praktische hulp kunt u bellen met:
Corrie van Egmond
tel. 074 7858213
cvanegmond@pkn-hengelo.nl
Voor een luisterend oor of klankbord, bel of mail een van de werkteamleden:
Corrie van Egmond
tel. 074 7858213
cvanegmond@pkn-hengelo.nl
Margriet van der Meulen
tel. 06 1501 5911
mvandermeulen@pkn-hengelo.nl
Marije Kooistra
tel. 06 8307 0981
kooistra@pkn-hengelo.nl
Ds. Hans Wachtmeester
tel. 074 2567301
hwachtmeester@pkn-hengelo.nl
Ds. Arent Weevers
tel. 06 4029 1619
a.j.weevers@home.nl
of een van de leden van de Pastorale Raad (zie Binding. Of website > Pastoraat > Pastorale raad >
organogram).
Voor vragen of opmerkingen aan de kerkenraad:
Leontine van der Sluys Veer
tel. 06 5478 5556
Peter Joosse
tel. 074 2434585
Bert Bril
tel. 074 2426653

scribaak@pkn-hengelo.nl
voorzitterak@pkn-hengelo.nl
bertbril@home.nl

Corona-maatregelen (1 augustus 2020):
Afspraken bijwonen online diensten in coronatijd
•
•
•
•
•
•

Bij binnenkomst wordt u welkom geheten, gevraagd of u gezond bent en verzocht uw
handen te desinfecteren.
U kunt in de kerkzaal plaats nemen op de stoelen waar kaartjes liggen.
Uw jas mee te nemen in de kerkzaal.
Na de zegen wordt u verzocht weer te gaan zitten en te wachten op een teken van de koster
of ouderling om de kerkzaal te verlaten.
Bij de uitgangen staan mandjes en schalen voor de collectes.
Mocht u alsnog een dienst willen bijwonen, dan kunt u zich alsnog uiterlijk de woensdag
ervoor opgeven via ;
kerkbezoek@waterstaatskerk-hengelo.nl of tel : 06 843 844 18

Mededelingen uit de Kerkenraad 15 mei 2020:
Het is een hoopvol bericht, dat we vanaf 1 juli weer kerkdiensten kunnen houden !
Er wordt al volop nagedacht over hoe dat kan, daarvoor is wel enige voorbereiding nodig. We
moeten immers wel de veilige afstand van minimaal 1,5 meter aanhouden, dus kunnen er maar
weinig mensen in de kerkzaal. En helemaal hetzelfde als vroeger wordt het nog niet: elkaar nadien
spreken bij koffie/thee zal niet mogelijk zijn en het is waarschijnlijk onverstandig om samen de
lofzang te zingen. Maar we zien er enorm naar uit om elkaar weer als gemeente te kunnen
ontmoeten. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Online diensten
Voorlopig gaan de online diensten gewoon door en we horen positieve reacties op die diensten. Er
wordt ook vaak “geklikt” op de website om een dienst live of achteraf te beluisteren of te bekijken.
De online kerkdienst wordt opgenomen en ‘live’ uitgezonden op zondagochtend om 9.00 uur. Vanaf
10.30 a 11.00 kunt u die dienst nogmaals beluisteren vanaf de website. Wij raden u echter aan om
de dienst te downloaden en dat bestand dan af te spelen op uw eigen pc of tablet. De diensten zijn
te vinden op onze website bij “Vieringen” – “Vieringen online”. Ook de orde van dienst staat op de
website: bij “Vieringen” – “Orde van dienst”.

Overige activiteiten
We gaan weer voorzichtig beginnen met enkele activiteiten in de Waterstaatskerk. Omdat er ook
daarbij minimaal 1,5 meter afstand moet zijn beperkt dat de groepsgrootte. Dat kan betekenen dat
een bijeenkomst niet in dezelfde zaal of op dezelfde avond kan als vroeger.
Onze beheerder Esther Moddejonge beslist wat wel en wat niet kan. Dus informeer altijd eerst bij
haar of en wanneer er ruimte beschikbaar is. Haar telefoonnummer en mailadres zijn: 06 8196 4133,
beheerder-wsk@pkn-hengelo.nl

