Nieuwsbrief afscheid ds. Trijnie Plattje
Op 18 februari dit jaar is onze zeer gewaardeerde predikant Trijnie Plattje met
emeritaat gegaan. Door omstandigheden is dit geruisloos gebeurd. We willen
toch graag Trijnie alsnog feestelijk uitzwaaien. In een eerdere nieuwsbrief is al
eens de datum 19 juni genoemd voor de afscheidsreceptie. Die datum is
vervallen. In overleg met Trijnie is besloten dat we haar afscheid c.q. uitzwaaien
gaan laten plaatsvinden in het laatste weekend van juni. Het programma ziet er
als volgt uit.
• Zaterdagmiddag 26 juni is er een receptie in de Ichtuskerk aan de Holterweg
106 in Colmschate, van 14.30 en 16.30 uur.
• Zaterdagavond 26 juni is er een informeel afscheid voor gemeenteleden. Dit
begint om 20.00 uur en vindt ook plaats in de Ichtuskerk
• Op zondagmorgen 27 juni om 10.00 uur is de uitzwaaidienst in de Ichtuskerk.
Voor u als gemeentelid geldt het volgende.
Zondag 27 juni
Op zondagmorgen 27 juni zijn een aantal genodigden van buiten onze gemeente
aanwezig. Op dit moment weten we nog niet zeker hoeveel mensen dan de
dienst mogen bezoeken. Medio juni weten we hoeveel genodigden op zondag
komen. Op dat moment zal ook wat meer duidelijk zijn over het aantal plaatsen
dat nog voor u als gemeentelid beschikbaar is. Vanaf 11 juni kunt u zich
aanmelden voor die dienst via het gebruikelijke mailadres welkom@pgcs.nl. De
plaatsen worden in volgorde van binnenkomst verdeeld. Iedereen die geen plaats
meer kan krijgen, vragen we de dienst digitaal te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl .
Zaterdag 26 juni
Op de receptie ’s middags zullen de meeste genodigden van buiten komen. De
receptie is echter ook toegankelijk voor u als gemeentelid. Met name voor
mensen die ’s avonds liever niet meer op pad gaan, is dit een goede kans om
Trijnie te groeten. Mogelijk treft u dan ook nog een oude bekende onder de
genodigden. Bovendien is het voor de genodigden ook leuk als ze wat
gemeenteleden ontmoeten.
’s Avonds is er een meer informeel afscheid. Dit is voor gemeenteleden. Hier is
ook de gelegenheid om iets te presenteren als persoon of, als groep. Als u die
avond zoiets wilt doen, geef het dan s.v.p. door via welkom@pgcs.nl, dan
plannen we u in.
Vanwege corona zullen we veel minder mensen in de kerk kwijt kunnen dan
normaal. Daarom is ook voor de zaterdag aanmelden verplicht. Dat kan via
welkom@pgcs.nl. We zullen dan gaan proberen om iedereen op z’n minst bij één
onderdeel te plaatsen. Meld u in ieder geval niet aan voor zowel de
zaterdagmiddag als de -avond. Dat is echt niet de bedoeling. Als u zich aanmeldt

voor zowel een zaterdagdeel als de zondag, moeten we mogelijk een keus maken
tussen één van de twee bij krapte. Bij alle aanmeldingen van meerdere personen
vragen we om aan te geven of het om personen uit 1 huishouden gaat.
Het aanmelden voor alle drie de genoemde onderdelen kan vanaf 11 juni en liefst
voor 20 juni. Hebt u niet de beschikking over e-mail, bel dan 0570-784857.
Hoewel er eind juni vast minder coronabeperkingen gelden, houden we er
rekening mee dat bepaalde basismaatregelen nog steeds van kracht zijn. Neem
een mondkapje mee, dat u moet dragen als u zich verplaatst in de kerk. Voor de
rest volgt u gewoon de aanwijzingen ter plaatse op.
Wilt u 1 bloem meenemen met daaraan een kaartje met een korte groet, wens
o.i.d.? We verzamelen alle meegebrachte bloemen en bieden die op zondag aan,
zodat ze tijdens de uitzwaaidienst als een bloemenzee op het liturgische centrum
kunnen staan.
Tot slot nog even ter herinnering een paar punten uit de vorige nieuwsbrief over
dit onderwerp ter herinnering, voor over u er nog niet aan toe gekomen was.
Cadeau
We willen Trijnie als gemeente een mooi cadeau aanbieden. Met de bijdrage van
ons allen kunnen iets geven wat meer kost, dan wat je zelf zomaar aanschaft.
Daarom vragen we u om uw bijdrage aan het cadeau over te maken op
bankrekening: NL59 RABO 0373 7049 76 t.n.v. CvK Prot. Gem. Colmschate
Schalkhaar, o.v.v. afscheid Trijnie.
Foto’s
Hebt u nog leuke foto’s waar Trijnie op staat, wilt u die dan mailen naar
welkom@pgcs.nl? Tot slot vragen we u of u een A4 wilt maken met een
persoonlijk afscheidswoord, een herinnering een wens o.i.d. Dit A4 kunt u tijdens
de afscheidsreceptie aan Trijnie overhandigen of eerder inleveren in de kerk (in
de doos op de balie). Uw eventuele digitale A4 mag u ook mailen naar
welkom@pgcs.nl.
We hopen u te mogen begroeten op 26 of 27 juni.
Het organisatiecomité

