
 
 
 

 
 
Mededelingen Protestantse Verbondskerk Vijfhuizen 
In verband met het Coronavirus zal er in onze kerk tot nader 
order (incl.Stille Week en Pasen!) geen kerkdiensten 
plaatsvinden. 

Als kerkenraad hebben wij besloten alle diensten en kerkelijke 
activiteiten op te schorten tot 31 maart. Ongeacht het aantal 
bezoekers of deelnemers. Om daarmee de kwetsbare groep 
van ouderen te beschermen en verdere verspreiding van het 
virus te voorkomen. Gezien de landelijke maatregelen die 
elkaar snel opvolgen is de termijn al impliciet verlengd tot 5 

april. 

Op 6 april begint de Stille Week dus welke maatregelen er dan 
gelden weten we nu nog niet, maar het ziet er niet naar uit dat 
er wordt versoepeld. We zien uit naar Pasen. 

Houdt u dit mededelingenbord of onze website en binnenkort 
te openen Facebookpagina goed in de gaten voor actuele 

informatie. 

Rutger Goldschmeding  
Voorzitter kerenraad 

  

 

Wekelijkse meditaties, ds. René de Reuver op televisie. De 
Protestantse Kerk verzorgt in samenwerking met de EO de 
komende zondagen meditaties op televisie ter vervanging van 
de kerkdiensten die niet doorgaan. Deze worden uitgezonden 
op NPO2 om 9.20 uur.  

22 maart - is het zondag laetare: verheug u. Het paars van de 
veertigdagentijd kleurt al een beetje roze rood. Alleen vanuit 
het licht van Pasen kunnen we de donkere tijd die wacht door. 
Het thema is: 'licht in de rug'. Het licht - van Pasen - hebben 
we in de rug, juist om in het diepste donker uit te kunnen 
houden. Naast het bekijken van de viering op televisie, kunt u 
ook aan de hand van deze liturgie een thuisviering houden. 
Voor meer 
informatie; https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/de-
liturgie-gaat-door-kerk-zijn-in-tijden-van-corona 

GrootNieuwsRadio verzorgt iedere zondag om 10.00 uur een 
live kerkdienst. En ds. Otto Grevink (Tilburg) verzorgt iedere 
week een heuse online coronaviering. Die is vanaf 9.30 uur te 
volgen via https://coronaviering.nl 

Informatie Verbondskerk Vijfhuizen 
Voor meer informatie of contact kunt u terecht op onze 
website www.pknvijfhuizen.nl of via de mail 
info@pknvijfhuizen.nl  
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