Gedenken in de kerk van Nijbroek
op zondagmiddag 21 november 2021
14.00-15.30 uur

Als kerk van Nijbroek herdenken wij ieder jaar in november de leden van de
kerk die in het afgelopen jaar zijn overleden. Maar we denken niet alleen aan
hen, maar ook aan allen die we missen, kort of lang geleden overleden: ouders,
grootouders, je man of vrouw, soms ook een kind, een vriend, een collega of
buurtgenoot. Het kan ieder zijn die voortleeft in je hart. Wij zoeken troost voor
ons gemis bij elkaar en in Gods huis bij God. Zijn licht verdrijft onze duisternis.
Dit jaar kunnen (vanwege de anderhalve-meterregel) alleen genodigden bij de
herdenkingsdienst op zondagochtend 21 november zijn. Daarom willen we
anderen gelegenheid geven om in de middag de kerk binnen te lopen. Dan kunt
u een kaarsje toevoegen aan de kaarsen van die ochtend, even blijven staan, of
gaan zitten, en denken aan wie je lief was en is. De deur is open tussen 14.00
en 15.30 uur. Er klinkt ingetogen muziek, maar er is verder geen eredienst of
programma. U kunt dus komen en gaan wanneer u wilt.
Wij willen graag heel de dorpsbevolking van Nijbroek hiervoor uitnodigen, niet
alleen onze eigen leden. Want rouw en gemis raakt ons allen. Wees welkom!
Er gelden wel enkele coronaregels :
1. U komt binnen onder de toren, terwijl u de kerk verlaat via de
consistorie (het gebouwtje naast de kerk).
2. Bij binnenkomst graag gebruik maken van de desinfectie-zuil: even de
handen ontsmetten.
3. In de kerk lopen wij met een mondkapje op. Tijdens het aansteken van
de kaars, en wanneer u stil staat of zit, mag die af.
Graag nodigt de Protestantse Gemeente van Nijbroek
u uit voor deze herdenking.

Contactgegevens Protestantse gemeente te Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH Nijbroek;
 0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

