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Zusters en broeders, 
  

We kijken terug op een bijzondere zondag, niet alleen voor onze gemeente maar voor alle 

kerken in Nederland en in heel veel andere landen. We zijn blij met de manier waarop de 

gemeente de diensten heeft meebeleefd en naar elkaar omziet.  

Voor komende zondag is het op dit moment zo dat de richtlijnen hetzelfde zijn en ons advies 

dus ook hetzelfde als vorige week. Twee kerkdiensten die we live uitzenden en waarvan we 

hopen dat die zoveel als mogelijk digitaal worden meebeleefd. Dit is uiteraard nog onder 

voorbehoud. Aan het eind van de week geven we een update met de laatste informatie. 

 

Vanaf woensdag 18 maart is onze kerk open voor iedereen die even op adem wil komen! We 

leven in een tijd en wereld vol onrust en onzekerheid ten gevolge van het Corona-

virus. Daarom willen wij graag een moment van rust en bezinning bieden. Een plek van 

gebed, een gesprek of gewoon een moment van stilte. U en jij zijn van harte welkom! 

Voorlopig is de kerk extra open in de periode van 18 t/m 28 maart. Er is een kleine 

'gebedsliturgie' beschikbaar die kan helpen om woorden te zoeken en te vinden. Deze 

'gebedsliturgie' kunt u, kun jij natuurlijk ook gewoon thuis gebruiken. Vanaf morgen is hij 

ook te downloaden op http://www.hervormd.nl/leven-met-god/ 

 

Morgen wordt ook de dag van nationaal gebed georganiseerd. In de e-mail van Gerard 

van der Hoeven, eerder deze dag, kunt u en kun jij meer lezen over dit mooie initiatief van de 

ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, de Raad van Kerken in Nederland en 

MissieNederland.  

 

Ondertussen wordt er ook nagedacht over manieren om het omzien naar elkaar vorm te 

geven voor de komende tijd, zodat mensen die eenzaam zijn zich niet vergeten voelen, zodat 

zieken gesteund worden, zodat wie hulp nodig heeft ook hulp ontvangt. Aan het eind van de 

week hoop ik daar op terug te kunnen komen. Uw en jouw gebed voor creatieve wijsheid 

hierin is nodig!  

 

Deze nieuwsbrief heb ik genoemd: "Kerk in quarantaine". Quarantaine is een woord dat 

allerlei associaties oproept. Het is in feite een oud Italiaans woord dat terug gaat op de 

praktijk in de 14e eeuw dat schepen die wilden aanmeren 40 dagen stil gelegd werden om de 

uitbraak van een pestepidemie te voorkomen.  

Deze maatregelen, ingrijpend als ze zijn, vallen in de kerkelijke veertigdagentijd. Dat is een 

beeld om vast te houden. Te midden van alle verwarring geeft het ons ook een kans om Hem 

te volgen op Zijn weg naar kruis en opstanding!  

 

Mede namens de kerkenraad, 

Ds. Arjen Terlouw 
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