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Beste mensen,
Ons jaarthema is ‘Het Goede Leven’. Ieder jaar proberen we een aansprekende vorm te vinden.
Ook voor het winterwerk proberen we ieder jaar door middel van creatieve vormen mensen te
enthousiasmeren om mee te doen aan de activiteiten in onze gemeente. Gemeente van Jezus
Christus zijn we tenslotte met elkaar, ieder met zijn of haar verantwoordelijkheid!
De coronatijd zorgt er voor dat alles anders is. In de lockdown die we nu meemaken komen we als
gemeente niet of nauwelijks samen. Gelukkig kunnen we de kerkdiensten wel meeluisteren
(kerkomroep.nl) en meekijken (kerkdienstgemist.nl, met beeld). Maar we willen wel graag met
elkaar verbonden blijven, de gemeenschap niet laten verdampen. We hebben elkaar nodig.
Daarom ontvang je een mooie tas, de enige, echte PGM Goodiebag. Het is de vierde tas van dit
seizoen. Deze tas hoort bij de dienst van 3 januari 2021, de eerste dienst in het nieuwe jaar. Niet
zomaar een tas, maar een tas met inhoud. Een tas voor u, jou, voor ons allemaal om mee aan de slag
te gaan!
Wat is het idee?
 Elke maand bieden we de mogelijkheid om thuis aan de slag te gaan rond het thema van de
kerkdienst. Iedere maand een nieuw thema passend bij de tijd van het jaar.
 De mensen van het wijkteam bezorgen de Goodie-bag bij verschillende adressen.
 De Goodie-bag wordt één keer bij één adres bezorgd. De volgende maand zijn er andere
mensen aan de beurt. Zo krijgt ieder adres in onze gemeente één keer de Goodie-bag thuis.
 In de Goodie-bag zitten allemaal spulletjes (voor elk wat wils) waar we mee aan de slag
mogen gaan. Er zit iets in voor alle leeftijdscategorieën, iedereen kan mee doen.
 Wie de tas thuis krijgt, is uiteraard geheel vrij om er mee te doen wat hij wil. Maar wat wij
hopen is dat je er mee aan de slag gaat, waar mogelijk samen met 1 of 2 anderen.
Bijvoorbeeld op zondagmorgen: samen naar de kerkdienst luisteren, en dan daarna bezig
met iets uit de tas.
Hoe?
 De tas wordt een aantal dagen voor de thema-zondag rond gebracht.
 Dan neus je eens lekker door de tas en zoek je een vorm die je aanspreekt. Er zit van alles in
de tas: van gespreksonderwerpen tot muziek tot filmpjes tot wandelen. Vervolgens bedenk je
wie je zou kunnen vragen om dat samen te gaan doen. Eventueel op afstand (er zijn hele
bierproeverijen op afstand, dus dan kan dit ook ;) )
 De hele maand kun je aan de gang met het thema, als je tijd en ruimte hebt kun je ook
kiezen voor meerdere momenten.

De Goodie Bag en Corona?
In de Goodie-bag zitten opdrachten die je op verschillende manieren kunt doen, juist ook met
inachtneming van de Corona regels van de overheid. Zo zijn er opdrachten die je thuis kunt doen
met z’n vieren, die je in de openlucht kunt doen of die je via de video (Teams, ZOOM of Skype)
kunt doen. Allemaal mogelijkheden om toch contact met elkaar te hebben, maar wel binnen de
regels zoals die door de overheid zijn opgesteld.
Nog iets?
Uiteraard hopen we dat de Goodie-bag aanzet tot mooie gesprekken, fijne ervaringen, dromen,
bijzondere liedteksten, noem het maar op. We willen deze ervaringen graag met elkaar delen. Laat
het ons weten, iedere maand brengen we verslag uit van hoe het gaat. Je mag het doorgeven aan
johan.helfferich@planet.nl
Mocht je vragen hebben dan kun je altijd een van ons aanspreken. Voor mensen die meedenken
houden wij ons van harte aanbevolen!
Hartelijke groeten, en voor het nieuwe jaar veel heil en zegen,
het pastoresteam van de Protestantse Gemeente Mariëngaarde,
Reinie van der Wal-van Akker
Ds. Jeannette van den Boogaard-Bongers
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