Jaarthema seizoen 2020-2021

Het goede leven
Wat is het goede leven? Hoe kun je goed samenleven? Wat is vanuit geloofsperspectief een
goed leven? Hoe leef je het goede? De coronavirustijd stelt tal van vragen aan onze manier
van leven. We zijn op zoek naar het ’nieuwe normaal’. Bestaat dat wel? En hoe ziet dat er
dan uit? Ons vorig jaarthema ‘Op levensreis’ is halverwege door de coronacrisis afgebroken,
maar we pakken dit thema weer op in samenhang met het landelijke thema vanuit de
Protestantse Kerk: ‘Het goede leven'. We gaan dus verder op onze levensreis, maar nu vooral
geconcentreerd op de vraag hoe ons leven samen in onze gemeente, in onze samenleving, op
onze aarde er uit kan zien. Deuteronomium 30:19 geeft al een handreiking: ‘Kies voor het
leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen…'
Anders dan voorgaande jaren komen we niet met een volledig uitgewerkt programma. Want
we weten niet wat er mogelijk is en wat niet. Eerder tref je hieronder intenties aan. En: we
doen het samen. Er is ruimte voor eigen initiatief. Data worden niet genoemd, want dit zal in
overleg zijn en naar bevind van zaken. Zie daarvoor de nieuwsmedia: BrugKontakt, website,
nieuwsbrieven.

Vieren
⚫ Kerkdiensten en @homediensten in het teken van Het goede leven
⚫ Kruiswegstaties maken voor in de Stille Week (pastoresteam)

Delen
⚫ Inloopmiddagen in de Ark (elke eerste dinsdag van de maand) (Conny Bruggeman,
diaconie@pgos.nl)
⚫ Busreis vanuit de diaconie voor gemeenteleden van 70 jaar en ouder en PCOB-leden
(Bert Klamer, diaconie@pgos.nl)
⚫ Wereldmaaltijden en andere maaltijden (Jaco Poortvliet, wereldmaaltijden@pgos.nl)
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Ontmoeting
⚫ Kring Het goede leven (pastoresteam). Verkenningen van bijbelse verhalen en
verbeeldingen.. Verbindingen met je eigen leven (pastoresteam)
⚫ Groothuisbezoek met het thema Het Goede Leven (Taakgroep pastoraat, Tjitske
Geeve, pastoraat@pgos.nl)
⚫ Thema-avond ‘Kom vanavond met verhalen’ (pastoresteam)
⚫ Kring Jonge ouders (dseklootwijk@pgos.nl)
⚫ Filmhuis in de Ark (Cees Havermans, havermans@zeelandnet.nl)
⚫ Vrouwengesprekskring (Marian Lokker, lokids@zeelandnet.nl)
⚫ Poëziekring (Jan Hoftijzer, ajwhoftijzer@hetnet.nl)

Retraite
⚫
⚫
⚫
⚫

Wandeltocht in de veertigdagentijd (Robert Jentink, zwogroep@pgos.nl)
Bezoek aan Kloosterwelle (wandeling en vesper) in Noordwelle
Kloosterbezoek (pastoresteam)
Open Kerk en de Stiltekapel onder de toren (ds. Leo Woltering en Harry Houtzager
(dswoltering@zeelandnet.nl , nhhout@zeelandnet.nl)

Contact Pastoresteam:
Rianne Steenbeek, kerkelijk werker, r.steenbeek@pgos.nl
Rev. Ank Muller, pastor, a.muller@pgos.nl
ds. Eeuwout Klootwijk, dseklootwijk@pgos.nl
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