
 

         PROTESTANTSE GEMEENTE  

         LANGEDIJK-NOORD  

 
Postbus 120, 1723 ZJ  Noord-Scharwoude 

                                                     allemanskerk@hetnet.nl       
       

 
          6 augustus 2021 
 

Beste gemeenteleden,  
 
De nieuwsbrief is in het leven geroepen in de Coronatijd. Het eerste bericht verscheen rond 
12 maart 2020. In juni 2021 is de, tot nu toe, laatste nieuwsbrief verstuurd. Zal dit dan de 
allerlaatste zijn? We weten het niet. We houden u op de hoogte middels Samen Kerk, de 
website en zo nodig, via een nieuwsbrief. 
Er is veel gebeurd en veranderd. In de kerk, in ons land, in de wereld. En wellicht ook in uw 
eigen directe omgeving. 

De samenleving en ook het kerkelijk leven is weer voor een groot deel geopend. We 
kunnen elkaar weer ontmoeten en zullen ook weer nieuwe wegen vinden. 
 
Rondom de kerkdiensten   
- De online kerkdiensten van de Allemanskerk kunnen zondagmorgen om 10.00 uur       
  beluisterd worden via   https://kerkdienstgemist.nl/streams/1521786.mp3 Dit blijft ook zo. 
  Daar kunnen de diensten ook teruggeluisterd worden. 
 
  Inmiddels is het weer mogelijk om de kerkdienst bij te wonen. 
  Er mogen maximaal 60 personen aanwezig zijn, exclusief medewerkers aan de dienst. 
 
  U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 
 
Wel zullen we ons met elkaar nog wel aan een aantal regels moeten houden: 
   

• kom alleen naar de kerk als u klachtenvrij bent 
• bij binnenkomst uw handen desinfecteren 
• houdt anderhalve meter afstand als u niet tot hetzelfde huishouden behoort. De 

opstelling in de kerk is daar op aangepast. Daarom vragen we u om de stoelen zo te 
laten staan.  

• huisgenoten mogen bij elkaar zitten 
• een zanggroep zingt de liederen. 
• het slotlied en het amen na de zegen zingen we weer met elkaar. Ook het “Onze 

Vader” spreken we met elkaar uit.  
• aan het einde van de dienst staan er twee collecteschalen bij de uitgang. De 

opbrengst wordt verdeeld tussen beide collectedoelen.  
• We drinken bij mooi weer buiten koffie en als het minder weer is doen we dat binnen.  
• er is nog geen kerkauto 

 
We vragen uw aandacht in deze voor de website:  
https://langedijk-noord.protestantsekerk.net/ 
Daar staat ook de liturgie voor elke zondag vermeld. Bij actueel staan de laatste 
berichten. Informatie over de collectedoelen zijn daar ook te lezen. 
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Rondom gemeenteactiviteiten/ Omzien naar elkaar 
 

STARTZONDAG 2021 

29 augustus 2021 start er weer een nieuw kerkelijk seizoen en dat laten we niet ongemerkt 
voorbijgaan!! 

 
Thema: Volhouden! Het roer om; probeer het eens op een andere manier! 

 

Als wij terugblikken op ons leven, zien wij dat we veranderd zijn. Elke ervaring schaaft en 

schuurt aan ons. Daardoor veranderen wij. Er komt iets bij, er gaat iets af. We laten toe en 

laten los. Je gaat daardoor anders tegen de dingen aankijken. 

Dat hoort bij het mens zijn. We zien dat ook in het geloof.  

 

We zien dat ook wanneer we om ons heen kijken in de Allemanskerk. Onze groep wordt steeds 

kleiner en kleiner. We willen blijven omzien en zorgen voor elkaar. Een zo goed en mooi 

mogelijk aanbod presenteren voor onze gemeente. Maar hoe doen we dat met een steeds 

kleiner en ouder wordende groep mensen. Daar willen we geïnspireerd met elkaar over 

nadenken deze zondag. 

 

De taakgroep eredienst heeft hard gewerkt aan een mooi programma. Vorig jaar was er geen 

startzondag, dit jaar maken we er iets heel moois en feestelijks van! 

  

Uitnodiging aan iedereen 

 

Programma: 10.00 uur koffie met aansluitend een iets actievere dienst dan anders. In het 
Behouden Huis staat er voor iedereen na afloop (rond 12.00 uur) een heel toepasselijk 

LUNCHBUFFET klaar, verzorgd door De Burg (catering).  
 
Noteer: ‘29 aug. Startzondag!’ In verband met de lunch graag voor 26 aug. aanmelden bij 
Marian ten Kley: tohema@planet.nl of via telefoon: 0626324622. 
 
 

Hartelijke groet, namens het moderamen, Tineke Gootjes 
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