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Zusters en broeders, 
 
Een week waarin Nederland wordt toegesproken door zowel de koning als de minister-
president, dat moet wel een bijzondere week zijn. En inderdaad, langzaam maar zeker daalt 
het besef in dat we in een situatie beland zijn die ingrijpend is en ook niet zomaar voorbij 
gaat. Dat kleurt ook de manier waarop we als gemeente kerk proberen te zijn en te blijven. 
 
Wat betreft de kerkdiensten voor de komende zondag is het uitgangspunt hetzelfde als 
vorige week. Dat wil zeggen dat we twee kerkdiensten live uitzenden via Kerkdienstgemist.nl 
(met beeld) en Kerkomroep.nl (zonder beeld). We roepen met nadruk op om zoveel als 
mogelijk digitaal verbonden te zijn. Het is belangrijk om in de kerk slechts een heel beperkt 
aantal kerkgangers te hebben die ook op afstand van elkaar moeten zitten.  
Voor de avonddienst van deze zondag (en ook volgende week zondag) zijn er afzeggingen van 
de gastvoorgangers. Deze zondag is onze oud-predikant ds. Wim Markus bereid om voor te 
gaan. Daar zijn we blij mee. We wensen elkaar gezegende diensten toe! 
 
Sinds afgelopen woensdag is onze kerk open voor iedereen die even op adem wil komen! 
Een plek waar je kunt bidden of tot rust kunt komen. Dit zal de komende tijd zo blijven 
(zolang het is toegestaan uiteraard). Doordeweeks van 10.00-12.00 uur en 19.00-20.30 uur 
en op zaterdag van 14.00-17.00 uur. Een mooi initiatief dat gewaardeerd wordt, merken we. 
Wel is het goed te benadrukken dat de richtlijnen voor onderling contact (anderhalve meter) 
ook tijdens deze momenten in acht genomen moeten worden. We zullen elkaar daarin 
moeten helpen. Ter wille van ieders gezondheid! 
De gebedsliturgie ligt klaar in de kerk om gebruikt te worden en is online te downloaden: 
www.hervormd.nl/leven-met-god 
 
Het omzien naar elkaar is misschien wel belangrijker dan ooit. Het is tegelijk ook een 
uitdaging om het vorm te geven. Er zijn spontane initiatieven van meeleven, telefonisch of op 
andere manieren. Mooi om te horen! Dat blijft belangrijk in de komende weken en maanden! 
Om te voorkomen dat gemeenteleden vergeten worden, hebben we ook gezocht naar een 
manier om dit structureel vorm te geven. Onze kerkelijk werker Jan den Toom heeft dat met 
een aantal ouderlingen en diakenen ingevuld. Er wordt bewust gekozen om de bestaande 
structuur van de wijkteams hiervoor in te zetten. Vanaf volgende week wordt door de 
wijkteams een Paasgroet verspreid met daarbij een brief waarin per wijk een contactpersoon 
vermeld wordt die u of jij kunt bellen met vragen om hulp of behoefte aan een luisterend oor. 
Aarzel niet om er gebruik van te maken! 
 
We mogen ons ook in deze tijden gedragen weten door Gods liefdevolle handen!  
 
Mede namens de kerkenraad, 
Ds. Arjen Terlouw 


