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Bergschenhoek, 28 maart 2020 
 

 

Zusters en broeders, 
 

Het is lente. Volop zelfs! Knoppen openen zich, bloemen bloeien, de zon schijnt. Ik probeer er 

bewust oog voor te hebben, het te zien als een zegen, juist nu. Ik geniet ervan, maar ik merk 

dat ik deze lente toch heel anders ervaar dan anders. En ik ben vast niet de enige. 

Nu de omvang van de coronacrisis steeds grotere vormen aanneemt, is het goed om elkaar te 

bemoedigen! Wie leeft met God, mag weten dat er meer is dan de ‘macht van de controle’ 

(afgelopen zondag), dat ons leven in Zijn hand is, dat is de ‘macht van de liefde’.  

 

Over kerkdiensten gesproken: de diensten zijn vanaf nu alleen nog online te volgen. De 

avonddiensten vervallen, mede omdat gastvoorgangers zijn afgezegd. Omdat er geen 

samenzang meer mogelijk is wordt de muziek ingevuld via video's omdat samenzang vanuit 

de kerk niet meer te realiseren is. De opzet van de dienst wordt daarom ook soberder 

gehouden. We hopen dat we hiermee een invulling hebben van de diensten die we gedurende 

de weken of maanden die ons nog wachten op deze manier vol kunnen houden. In de hoop en 

de verwachting dat God deze diensten - hoe anders dan anders ook - wil gebruiken tot zegen 

voor ons allen! 

 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat de kerk open doen inmiddels is achterhaald door de 

ontwikkelingen. We hebben de afgelopen dagen nagedacht over alternatieven. Die bieden we 

op twee momenten doordeweeks. 

 

1. Om te beginnen zal er op de woensdagavond Tijd voor gebed zijn. Qua tijdstip sluiten 

we aan bij een inmiddels nationale actie waarin van 19.00-19.15 uur de klokken geluid 

worden. Als een teken van hoop. Zie meer hierover op https://www.klokkenvanhoop.nl/. 

Vanaf 19.15 uur (direct aansluitend dus) wil ik graag in de kerk een kort avondgebed 

houden dat net als de kerkdiensten online te volgen zal zijn via de bekende kanalen van 

Kerkdienstgemist en Kerkomroep. Daarin staat vooral het gebed en de voorbede centraal. 

De bedoeling is om na die uitzending de mogelijkheid te bieden om persoonlijk voorbede 

te laten doen. Dat moeten we qua organisatie en techniek nog op poten zetten. Het hoe en 

wat volgt daarom in de volgende nieuwsbrief (gepland voor volgende week dinsdag). 

Aanstaande woensdag, 1 april, hopen we hiermee te starten. 

 

2. Daarnaast heeft onze kerkelijk werker Jan den Toom samen met onze koster Jolanda en 

de dames van de ouderen contactmiddag een programma opgezet voor een uitzending 

op donderdagmiddag. Het is gelukt om me Jolanda iets op te zetten voor een extra 

uitzending via de kerkradio door de week. Het wordt een muzikaal programma met 

geestelijke liederen en afgewisseld met een gedicht, een bemoedigend woord of 

overdenking. De eerste uitzending staat gepland voor donderdagmiddag 2 april van 

14.30-15.15 uur. Dit zal via de kerkradio en Kerkomroep te volgen zijn. 

 

Als kerkenraad hebben we nagedacht over de Avondmaalsdienst op de Goede Vrijdag. We 

hebben overwogen om deze viering digitaal in te richten, zodat gemeenteleden thuis mee 
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kunnen vieren. Toch hebben we besloten om dat – in ieder geval voor dit moment – niet te 

doen. Op die manier het Avondmaal vieren is toch niet hetzelfde als de daadwerkelijke 

gemeenschap rondom de tekenen van brood en wijn. Bovendien zal niet iedereen in de 

gelegenheid zijn of het zien zitten om op die manier het Avondmaal te vieren. Daarom 

hebben we ons laten leiden door de woorden van de apostel Paulus in 1 Korinthe 11:33 

“Wacht op elkaar!”. We schorten de Avondmaalsviering dus tijdelijk op, tot het weer mogelijk 

is om echt samen het Avondmaal te vieren. Dat is pijnlijk, zoals het ook echt verlies is dat we 

als gemeente niet concreet en fysiek bij elkaar kunnen komen in de kerk(dienst). Toch hopen 

en rekenen we hierin op uw en jouw begrip. Overigens hebben we als kerkenraad wel 

afgesproken dat we dit standpunt zullen heroverwegen, als de huidige situatie erg lang blijft 

duren.  

 

Tenslotte, het is hartverwarmend te merken hoe er gereageerd wordt op onze inspanningen 

om het kerkelijk leven vorm te geven in deze periode. Dat is bemoedigend! Omgekeerd hoop 

en bid ik van harte dat u en jij telkens ook bemoedigt blijft om vol te houden! Om het 

opnieuw te zeggen met de woorden van het lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’: 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn Naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn! 

 

Mede namens de kerkenraad, 

Ds. Arjen Terlouw 


