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Bergschenhoek, 14 maart 2020 
 

 

Zusters en broeders, 

  

Het wordt morgen een bijzondere zondag voor de kerken in Nederland en ook 

voor onze gemeente. We zien - ondanks alles - uit naar een dienst waarbij er 

huisgemeenten, jongeren en ouderen die elkaar opzoeken en ook mensen alleen 

verbonden zullen zijn met de mensen in de kerk. Samen verbonden rondom Gods 

woord waar we rust en vertrouwen in een turbulente tijd uit mogen ontvangen. 

 

Voor deze dienst gebruiken we vooral Kerkdienst gemist, deze staat er inmiddels 

klaar voor om vele miljoenen kijkers aan te kunnen. Gebruik daarvoor morgen de 

volgende link en zorg dat u deze alvast heeft getest:  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1747 

 

Voor de collecte gebruiken we de App Givt, zorg dat deze op uw telefoon staat. En 

tijdens de collecte ziet u een QR code op het scherm waarmee geven eenvoudig is 

gemaakt. 

 

Zie voor handleidingen (Kerkdienst gemist, Givt) op:  

http://www.hervormd.nl/digital/ 

 

We zijn blij dat er veel digitaal mogelijk is en ook al beschikbaar was in onze kerk. 

Toch is er, zoals u en jij merkt, de afgelopen dagen veel werk verzet op de achtergrond 

om alles zo goed mogelijk te laten verlopen en zo duidelijk mogelijk te maken. Daar 

spreek ik graag mijn enorme waardering voor uit, m.n. richting ons college van 

kerkrentmeesters! En natuurlijk zijn we ook blij met degenen die - onder heel andere 

omstandigheden dan anders - de techniek, de muziek, de gastvrijheid en de 

ambtelijke vertegenwoordiging verzorgen. 

 

Kerken in Nederland gaan op allerlei manieren om met de actualiteit van het Covid-

19 virus. In een extra uitzending van Nieuw Licht, een programma van de EO, komt 

ook de manier waarop wij als gemeente hiermee omgaan aan bod. Deze opname 

wordt zondagavond om 20.00 uur uitgezonden. Hierbij ook de link naar de 

website: https://nieuwlicht.eo.nl/ 

 

We wensen u en jullie allen een gezegende dienst, waarin we met onze God en met 

elkaar verbonden mogen zijn.  

 

Mede namens de kerkenraad, 

Ds. Arjen Terlouw 
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