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Wilt u deze nieuwsbrief aub doorsturen naar kerkenraadsleden en betrokken vrijwilligers
in uw gemeente?

Onderweg naar Pasen
(Bericht van classispredikant ds Arie van
der Maas)

Nogmaals corona
Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn
we onderweg naar Pasen in de context van de
corona – crisis. Vorig jaar waren de
beperkingen en de maatregelen nog heel
bijzonder en nieuw. Was er veel onzekerheid
en ook wel angst hoe het zich zou ontwikkelen.
Die zijn er nog, maar nu is er ook de lange
adem die toch bij velen op gaat raken, het tandvlees dat gevoeld wordt. Uit reacties begreep ik
dat velen vorige week verrast waren door de versoepelde advisering van het moderamen van
de synode. Ik was dat ook wel op het punt van het loslaten van ‘volledig online’.

Lees verder op de website

UITGELICHT
Over dominees en kosters
Beroepingswerk
Redacteur Willem Staat schreef een verhaal
over het beroepingswerk: het komen en
gaan van dominees, pastoors, kosters en
organisten. Vroeger maakten veel kranten
melding van deze mutaties, tegenwoordig
vind je ze bijna nergens meer. Op
gelovenindedelta.nl - in de rubriek
KERKMENSEN - staan ze uiteraard wel, en
dan ook nog uitvoerig.

Lees meer

Wie is toch...?
We stellen steeds iemand uit het 'classicale werk' aan u voor, zodat iedereen in de classis Delta
hen kan leren kennen. Deze keer:

Frans Knuit

Beleidsondersteuner CCBB
Frans Knuit is sinds begin januari
Beleidsmedewerker voor de Protestantse
Kerk op het gebied van alle beheerszaken
voor onder meer de classis Delta. Hij legt uit
wie hij is en wat zijn werk inhoudt.
Een eerste kennismaking.

Lees meer

Hoe is het inmiddels met de Ringen?
In iedere nieuwsbrief presenteert zich een
andere Ring.

Deze keer:

Ring Zeeuws-Vlaanderen
Hoe werkt de Ring Zeeuws-Vlaanderen en
wat is de samenstelling?

Lees meer

Voor de liefhebbers:
Waar vind ik die terug?
In de loop der tijd is er een behoorlijk aantal
columns op onze website verschenen. We
hebben ze nu voor u verzameld, zodat u ze
gemakkelijk kunt terugvinden en nog eens
kunt lezen. U vindt de nieuwe knop op de
Homepagina, linksonder het fotomenu,
naast de ANBI-knop en de Links-knop.

Holy Hits: de Top 5 van...
Arie van der Maas,
classispredikant
Classis Delta

Ook Arie van der Maas heeft een muzikale
voorkeur in religieuze muziek. HIj stelde zijn
eigen Top 5 samen van favoriete Holy Hits,
passend bij de tijd op weg naar Pasen.

Bekijk de video's

Stuur ook uw eigen Holy Hits Top 5 in!
Heeft u ook een eigen Top 5 van Holy Hits? Stuur 'm naar: gelovenindedelta@gmail.com,
want in elke nieuwsbrief willen we een andere top 5 van Holy Hits plaatsen. Zo kan iedereen
meegenieten van uw favorieten.

Besluiten Classicale Vergadering
Kernpunten
Vanwege de beperkingen in het kader van
de corona pandemie was het na de
geannuleerde vergadering van 23 november
2020 helaas ook niet mogelijk om op 25
januari 2021 een fysieke vergadering te
houden. De behandeling en vaststelling van
het meerjarenbeleidsplan van de classis
Delta is doorgeschoven naar de
eerstvolgende datum waarop we hopen wel
bij elkaar te kunnen komen: woensdag 2 juni
a.s.

Lees verder op de website
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Door deze nieuwsbief wil het breed moderamen van
de classis Delta de kerkenraden, predikanten,
kerkelijk werkers, vrijwilligers en andere
belangstellenden periodiek informeren over
ontwikkelingen en activiteiten in en rondom de
classis.
Stuur de nieuwsbrief door naar personen van wie u
denkt dat die er belang bij hebben.
Wie opmerkingen heeft over deze nieuwsbrief of
iets wil doorgeven wat in de nieuwsbrief kan worden
opgenomen, kan dit doen via:
nieuwsbriefclassisdelta@gmail.com
© MEA 2021 Protestantse Kerk Classis Delta. All rights reserved

06 - 24102850
classisscriba-delta@protestantsekerk.nl

Volg en like ons!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u gelovenindedelta@gmail.com toe aan uw adresboek.

