
Even bijpraten
RIANNE VEENSTRA

Sommige dingen bedenk je niet. Ze

overvallen je. Want wie had gedacht

dat je meer dan drie maanden niet in

De Drieklank zou kunnen zijn? Er

gebeurt altijd zoveel in de kerk, koren

die er oefenen, groepen die er

samenkomen, kerkdiensten die er

worden gehouden, … er is altijd wel

iets te beleven. Maar vanaf 15 maart

werd het stil. 

 

Daar komt gelukkig weer verandering

in. Op 19 juni is het Buurten in de kerk

weer begonnen en vanaf 5 juli mogen

er weer kerkdiensten gehouden

worden, zij het met diverse restricties. 

 
 

Deze nieuwsbrief is bedoeld om een

beetje bij te praten. Wat is er gebeurd

in de afgelopen maanden en hoe zien

de komende weken er uit? Het is ook

een beetje een experiment om het

nieuws van dichtbij eens op een

andere manier te brengen.

 

Verder hopen we natuurlijk iedereen

weer snel een keer in het echt te

ontmoeten en bij te praten. Eerst veel

leesplezier met deze nieuwsbrief. 

 

En graag tot ziens weer in De

Drieklank!
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CONFESSION
SCHEDULES

Vanaf zondag 5 juli starten we in De

Drieklank weer met vieringen met

kerkgangers. We zijn blij dat dit kan.

Velen van u hebben hier lang naar uit

gezien. Maar, om te voldoen aan de

richtlijnen van het RIVM, gaan er veel

dingen anders dan voorheen.

 

Zo geldt er ook tijdens de kerkdiensten

een minimale afstand van 1,5 meter

tussen personen. De stoelen in de

kerkzaal zijn op ruime afstand van

elkaar gezet en moeten zo blijven staan.

Gezinsleden mogen wel dichter bij

elkaar zitten, daarvoor zijn stoelen bij

elkaar gezet. Schuiven met stoelen is

echter niet toegestaan. Met de huidige

indeling is er plaats voor 80

kerkgangers. Bij de ingang worden de

mensen geteld. Vol is echt vol.

 

Volg aanwijzingen op

In de kerk zijn coördinatoren aanwezig

om alles in goede banen te leiden. Zij

zijn te herkennen aan een gekleurd

hesje. Wij vragen u dringend hun

aanwijzingen op te volgen.

 

In- en uitgang

De deuren van de kerk gaan om 9.30 uur

open. Bij de ingang wordt gevraagd

naar uw gezondheid en er staan

desinfectiemiddelen klaar voor uw

handen. Houd ook bij het binnentreden

en verlaten van de kerk minimaal

anderhalve meter afstand van elkaar.

Collectes vinden bij voorkeur plaats via

de app Givt, maar u kunt uw gift ook

geven via bankoverschrijving of aan de

deur bij de uitgang in een schaal.

Niet zingen en neuriën
Zingen en neuriën door gemeenteleden

mag helaas niet. Het blijkt namelijk dat

door zingen en neuriën het coronavirus

zich gemakkelijker verspreidt. Om de

dienst toch met zang op te luisteren, zijn

er, naast de voorganger, twee zangers die

op ruime afstand van elkaar en de

gemeente staan.

 

Belangrijk: uw gegevens
Mocht na een viering blijken dat een

bezoeker corona heeft, dan is het

belangrijk dat alle bezoekers getraceerd

kunnen worden. Dit voor het geval er

contactonderzoek nodig is. U dient

hiervoor bij de ingang een briefje in te
leveren waarop uw naam, e-mail adres
en/of telefoonnummer staan. Dit is bij

iedere kerkdienst nodig. Zodra de

gegevens niet meer nodig zijn, worden ze

vernietigd. Schrijf het briefje thuis al, om

wachtrijen bij de ingang te voorkomen.
 

 

Gebruiksplan De Drieklank
Beheerder, kosters en

wijkkerkenraad van De Drieklank

hebben samen een document

opgesteld met maatregelen om de

kans op besmetting met corona in

het gebouw zo klein mogelijk te

houden. Het is belangrijk dat elke

gebruiker en bezoeker van het

gebouw zich hieraan houdt. U vindt

het document  in het gebouw en op

www.pknalmerebuiten.nl.

 

Neem geen risico

Overweeg zelf of u naar de kerk wilt

komen, zeker als u tot een kwetsbare

groep behoort. Kom niet als u

verkouden bent of benauwd bent,

hoest of koorts hebt. Het zijn veel

regels, maar we kunnen geen risico

nemen. Desondanks heten we u

vanaf 5 juli hartelijk welkom.

Kerkdiensten in de anderhalve meter samenleving

De stoelen in de kerk staan op ruime afstand van elkaar. 



Taizé digitaal
EVAMARION EN COR

Begin mei kregen we een uitnodiging

om een week digitaal mee te gaan naar

Taizé. “Ja, graag!”, zeiden we. 

In deze week kregen we iedere dag een

thema thuis met een verdiepende

vraag. Bijvoorbeeld VREUGDE: ‘Wat heb

je nodig om blij te zijn? De dag werd

verder ingedeeld als een Taizédag.

In de ochtend was er zingen en een

psalmlezing. Door de herhalingen van

de liederen kwamen we helemaal in de

Taizé-mood. In de stille tijd

pelgrimeerden wij, mediterend vanuit

het thema, door de Groene Kathedraal. 

 

 

Uit de buurt
 
Hallo allemaal, een berichtje van
jullie ‘buren’.
 
Per januari is in de Oslostraat een
project gestart om de wijk meer met
elkaar te verbinden. Zodoende zijn
Rianne en ik, Eva (aangesteld als
buurtbouwer), een leuk contact met
elkaar opgestart.
 
 Een aantal kerkleden is in februari
langs geweest op een allereerste
Buurtborrel. Toen hadden we nog niet
kunnen raden dat dat voorlopig ook
meteen de laatste borrel zou zijn…  
 
Maar nu kunnen we weer voorzichtig
door. Dus jullie zullen zeker nog meer
van de Oslostraat horen! 😊
 
Wil je ook een bijdrage leveren aan de
verbinding met de wijk? Kom eens met
mij of Rianne sparren. We staan
hartstikke open voor plannen en
initiatieven!
 
Zit je op Facebook en vind je het leuk
om wat positiviteit te brengen op social
media? Word lid van de Facebookgroep
‘Buren van de Oslostraat’.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijke groet,
Eva van Sloten
Buurtbouwer Oslostraat
06-83132333
eva@projectoslostraat.nl 

 

WILLEKE, RIANNE, GEA, TINY, ANJA EN HANNIE

 

In de middag volgden we workshops als

zingen, koken, kennismaken met vogels

in Taizé en wijn proeven uit de streek.

Het avondgebed volgden we

rechtstreeks in de grote kerk van Taizé.

Daarna snel naar het digitale OYAK voor

ontmoeting en een drankje. Daar

kwamen mensen overal vandaan:

Waterwijk, Leiden, Utrecht, Buiten en

zelfs uit het buitenland: Friesland en

Duitsland. Het was hartverwarmend om  

elkaar zo van dichtbij te ontmoeten in

deze 1,5 meter tijd.

 

We hebben al ingeschreven voor de

volgende inspirerende reis!

Ook mochten wij twee mensen op hun

verjaardag toezingen. We bleven in de

tuin en hebben mooie tuinen gezien en

frambozen geproefd.

 

De ontvangers waren blij verrast en

vonden het een feestje. Wij ook! Na vijf

dagen was het wel even afkicken voor

ons, maar voor herhaling vatbaar. Dus let

op: DE KERK KOMT NAAR JE TOE DEZE

ZOMER!

Tip: laat onkruid welig tieren in je tuin,

Rianne trekt het er graag uit, desnoods

ook bij je buren!

Koffie, thee en cake voor de buurt

Vijf ochtenden in juni gingen we de

buurt in. Men gaf zich spontaan op om

cake te bakken. Dat was fijn: ook de

rondbrengers hebben genoten! Met

veel zon, maar ook met zware regenval

gingen we op pad. Regen hield ons niet

tegen, we bezochten die ochtend

bewoners in het centrum (rondje kerk).

 

Zelfs met navigatie bleken adressen

moeilijk te vinden. Vaak dachten wij dat

bijna iedereen op nummer 7, 17 en 30

woonde, wat natuurlijk niet zo is. Het

bracht wel hilariteit onder ons. 
 
 



Coronatijd
HILDE KWAKKEL

Tja. En wat doe je dan, als je helemaal

wordt stilgezet? Ik moest mijn

kindertherapiepraktijk noodgedwongen

sluiten. Ouders van de kinderen die ik

begeleid vonden het een goed besluit,

maar ik? Ik wist het niet. Hoe ging ik nu

mijn dagen inrichten, terwijl mijn hele

huis in beslag werd genomen door man

en kinderen die thuis gingen werken?

 

Ik kon mijn draai niet vinden. Totdat ik

op een ochtend naar de vogels in de tuin

ging kijken. Ik ontdekte 

Zomeractiviteit
RIANNE VEENSTRA

Op dinsdag 14 en 21 juli kun je om 19.00

uur naar De Drieklank komen en daar

aan de hand van een Bijbelverhaal een

beeldmeditatie doen: stilstaan bij een

aantal fragmenten uit het Bijbelverhaal

die in de kerk uitgezet en verbeeld zijn.

De leiding is in handen van Ds. Dirk Jan

Lagerweij. 

 

Op dinsdag 28 juli kun je een

ochtendwandeling maken met de  

groene dominee: Ds. René Alkema. Hij

weet alles van de vogels die je hoort en

ziet. Weet je bijvoorbeeld wat een kbv’tje

is? Dat is een klein bruin vogeltje in

vogelaarsjargon 😊. De start is om 8.00

uur op een nog nader te bepalen locatie.

 

Niet zo’n vroege vogel, maar wel graag

wandelen om vogels te leren kennen? Op

dinsdag 4 augustus heb je een

herkansing om 19.00 uur in de avond!

 

Opgave via flexpastor@gmail.com.

 verschillende vogels en ging opzoeken

hoe ze heetten. Ik kreeg er steeds meer

lol in. Via de Vogelbescherming volgde

ik een cursus vogels herkennen. Een

serieuze Vogelaar werd in mij wakker!

 

Sindsdien wandel ik anders door de

natuur. Ik kijk en hoor bewuster. Ook

ben ik vogelhuisjes gaan ophangen en

heeft familie mus al voor de tweede

keer eitjes gelegd dit seizoen. Ik wist

niet dat het tjilpen van de jonge

mussen zo’n blij gevoel kan geven. Het

verrassende is dat dit dezelfde

uitwerking heeft op man en kinderen!

 

 

 

Activiteiten deze
zomer
 
Vieringen in De
Drieklank:
 
Zondag  5, 12 en 19 juli, 
2, 16, 23 en 30 augustus
om 10.00 uur
 
Buurten in de kerk/
Taalcafé:
 
Iedere vrijdag tussen
10.00 en 12.00 uur
 
Beeldmeditatie met ds.
DirkJan Lagerweij:
 
Dinsdag 14 en 21 juli
19.00 uur
 
Vogelexcursie met ds.
René Alkema:
 
Dinsdag 28 juli 8.00 uur
en 4 augustus 19.00 uur
 
 
 
 

 
 
 

Colofon
Dit is een uitgave van
wijkgemeente De Drieklank van de
Protestantse Gemeente Almere.
 
Chicagostraat 101, 1334 KD
Almere Buiten
www.pknalmerebuiten.nl
 
Predikant: 
ds. Rianne Veenstra, 06-38358290,
flexpastor@gmail.com
 
 
 
 
 

 
 


