Extra-Nieuwsbrief

Update m.b.t. coronavirus

18 maart 2020

Algemeen
De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen zich in rap tempo op. Mochten er
eerst geen bijeenkomsten meer gehouden worden van 100 personen of meer,
inmiddels zijn er nog veel sterkere beperkingen afgekondigd. Sociale afstand houden
is nu het devies dit om met name de kwetsbare groepen zieken en ouderen te
beschermen. Dit heeft natuurlijk grote impact op ons gemeente-zijn. We zullen elkaar
een tijd niet kunnen ontmoeten in de kerk, zelfs niet in kleiner verband. Het
leeuwendeel van alle activiteiten is dan ook afgelast.
Tegelijk is het bijzonder te merken hoe de Geest nieuwe wegen wijst en opent als het
gaat om verbondenheid, samen gemeente-zijn. Prachtige initiatieven worden
ontplooid: spontaan hebben zich kinderen gemeld die kaarten gaan maken voor
eenzame ouderen en zijn er mensen die zich aanbieden om boodschappen of
praktische klussen te doen voor hen die niet de deur uit kunnen of durven.
Het moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft met wijkkerkenraden van
Immanuel en Catharijne een aantal initiatieven ontwikkeld en beslissingen genomen
om zo veel als mogelijk verbonden te zijn en te blijven met God en met elkaar.
Samen Gods hart zoeken én vinden. Voor onszelf, voor ons dorp, voor ons land.
Initiatieven en maatregelen
• Vanaf a.s. zondag 22 maart zullen er online via kerkdienstgemist.nl om 10.00
uur vieringen worden aangeboden vanuit de Grote Kerk en het Hoge Licht.
Hierbij zijn een voorganger, ambtsdrager en maximaal 15 zangers/musici
aanwezig. Er wordt gezorgd voor een bloemengroet en het doel en
banknummer voor de diaconale collecte wordt aangegeven. Uiteraard kunt u
de diensten ook op een later tijdstip kijken. N.B. Er zit met het oog op deze
situatie nu geen slot op de uitzendingen, d.w.z. een code is in deze
omstandigheden niet nodig!
• Elke geplande bijeenkomst of vergadering die niet strikt nodig is, gaat niet
door of wordt uitgesteld. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met de
contactpersoon van de kring, gespreksgroep of bijeenkomst. Urgente
vergaderingen van kerkenraden, pastoraatsgroepen worden zoveel als
mogelijk virtueel gehouden.
• Nu de richtlijn om sociale contacten tot een minimum te beperken en het
bezoek aan kwetsbare ouderen en zieken afgeraden wordt, wordt het
onderlinge pastoraat diep geraakt. Onder de wijkberichten kunt u lezen hoe
het per wijk opgevangen wordt en wie u kunt bellen of e-mailen. Er vindt alleen
huisbezoek plaats na telefonisch overleg en met inachtneming van 1 ½ meter
afstand.
• De tehuizen van De Brug – Sparrenheide, Rehoboth en Beukenstein – zijn
gesloten voor bezoek, ook zijn daar alle kerkelijke activiteiten op zondag en
door de week afgelast.
• De economische gevolgen van de coronacrisis zijn immens en niet te
overzien. Mocht het zijn dat u daardoor getroffen bent, dan denkt onze
plaatselijke diaconie waar mogelijk met u mee.
• In beide wijken hebben zich inmiddels spontaan gemeenteleden gemeld om
boodschappen en/of medicijnen te halen, schroom niet een beroep te doen op
deze mensen. Zie hieronder.
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•

Op woensdag 18 maart zullen als gezamenlijk teken van de PGD de
kerkklokken van de Grote Kerk worden geluid. Dit is een landelijk initiatief van
de Raad van Kerken om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van
bemoediging, hoop en troost te verspreiden. Ook zullen de klokken de
komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur geluid worden.

Praktische hulp, boodschappen, ondersteuning en digitale zaken
Er is inmiddels een groep mensen die met alle liefde en inzet boodschappen en/of
medicijnen willen halen voor mensen die aan huis gebonden zijn of er niet uit durven.
Dus als u hulp nodig heeft of van iemand weet dat die hulp nodig heeft, laat het
weten. Voor de wg Immanuël aan de bezoekdames of de coördinator van het
ouderenpastoraat Jenny van Voornveld. Bent u jonger bent dan 75 jaar dan via
ouderling Erna Allaart Zij melden het dan direct bij diaken Peter Kingma,
kingm060@planet.nl of 06-51333453. Voor de wg Catharijne kunt u e.e.a. melden bij
Jan Geurkink 0343-514423, j.geurkink@kpnplanet.nl of bij Jan Sinke, 0343-516615,
jaehsinke@gmail.com
Overigens kunt u, kun jij ook bij diaken Peter terecht als u door de economische
gevolgen van deze crisis getroffen bent en meedenken nodig hebt.
Vanaf zondag gaan we als gemeenten online, hebt u daarbij digitale vragen, dan
kunt u wat betreft wg Immanuël contact opnemen met Henk Breukink: 06-53607277
of breukink@xs4all.nl In het geval van wg Catharijne met Henk Westerhoff: 0680123809 of h.westerhoff@ziggo.nl
Openstelling van de Grote kerk op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 en op
zaterdag van 11.00 tot 14.00 uur.
Voor wie op zoek is naar een ruimte waar je even tot rust kunt komen, stil kunt staan
bij alles wat er gebeurt, naar muziek kunt luisteren, een kaarsje kunt aansteken. Een
ruimte ook waar je kunt bidden. Er is steeds iemand aanwezig bij wie je terecht kunt
met je verhaal, je zorgen en vragen in een persoonlijk gesprek waarbij op voldoende
afstand toch een luisterend oor geboden wordt.
Restaurant ‘Koek en Ei’ - bezorgservice en luisterend oor
Nu in verband met het coronavirus ook het restaurant moet sluiten, is er naast de
bezorgservice een prachtig initiatief ontstaan. Het team van Koek & Ei heeft een
lokale luisterlijn opgezet waar mensen naar toe kunnen bellen met hun vragen of als
ze hun zorgen met iemand willen delen. Via telefoon of e-mail kunt u uw nummer
doorgeven en dan gaan zij u bellen: e-mail: oortje@koekeneidriebergen.nl telefoon:
06-46723400.
Tenslotte
Het bovenstaande is voortgekomen uit overleg dat door het moderamen van de
Algemene Kerkenraad is opgestart (zie boven). Als betrokken pastores daarbij
hebben we deze berichten in elkaar gezet. Hieronder vindt u de afzonderlijke
berichtgeving per wijkgemeente.
Onderstaand gebed wil ons verbinden in het geloof in de God die ons heeft bedacht
en gemaakt.
Met een hartelijke groet,
ds. Henk Reinders, ds. Gerrit van Dijk en ds. Aleida de Hoog
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Gebed
God van genezing en hoop,
in Jezus zocht U ons op in al onze pijn en angst.
Ontferm U over hen die het nieuwe virus hebben opgelopen.
Ontferm U over iedereen die kwetsbaar is en over wie zich angstig voelt.
Geef dat in deze tijd van wereldwijde bezorgdheid
Uw Heilige Geest het beste in ons naar boven brengt, niet het slechtste.
Sterk wie in deze tijden speciale verantwoordelijkheid dragen:
overheden, artsen, verplegers.
Maak ons meer bewust van onze onderlinge afhankelijkheid van elkaar,
en van de kracht die ontstaat door in U één lichaam te zijn.
Door Jezus Christus onze Heer.
Amen.

Nieuwsberichten wijkgemeente Catharijne
Erediensten tot en met zondag 5 april
De komende zondagen zullen er aangepaste kerkdiensten worden gehouden in de
Grote kerk die voor iedereen die dat wil online te volgen zijn. De directe uitzending is
om 10.00 zondagmorgen, maar op een later tijdstip terugkijken is natuurlijk ook
mogelijk. We blijven in principe het spoor van de lezingen uit Exodus volgen.
Zondag 22 maart lezen we Exodus hoofdstuk 7 vers 8 – 25. Na de eerste
confrontatie van Mozes en de farao en de harde reactie van de laatste, barst het nu
echt los met het begin van de plagen die Egypte zullen treffen. Het is bijzonder om
juist in deze tijd deze oude teksten te lezen en te overdenken.
Als u intenties heeft voor de voorbeden dan kunt u die per mail toesturen naar
gerritvandijk@wgcatharijne.nl Deze worden dan meegenomen in de dienst.
Zondag 29 maart is de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Zondag Judica.
Genoemd naar het begin van Psalm 43: Doe mij recht. Op die zondag vervolgen we
de lezing uit Exodus met hoofdstuk 9: 13-35. Israël zit in de verdrukking maar ook de
Egyptenaren zijn een geplaagd volk. ‘Het hagelt op deze zondag’. De
evangelielezing deze zondag gaat over de opwekking van Lazarus – Johannes 11.
We lezen de verzen 38-44. Ook voor deze dienst kunt u intenties noemen voor de
voorbeden E: dsmadehoog@wgcatharijne.nl
Zondag 5 april is Palmpasen. Ook dan nog geen gewone kerkdienst met vrolijk
versierde palmpaasstokken die door kinderen worden binnengedragen. We zijn ons
momenteel aan het bezinnen op de mogelijkheden om hier toch op de een of andere
manier vorm aan te geven. U leest daar in een volgende nieuwsbrief meer over
Vieren met kinderen thuis
Schoolwerk wordt door kinderen momenteel thuis gedaan. En ook vanuit de kerk
worden er handreikingen gegeven hoe je als gezin thuis invulling kunt geven aan de
zondag. Jong Protestant heeft daarvoor een aantal suggesties op hun website
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geplaatst. Je vindt deze op https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/kerkzijn-met-kinderen-jongeren-in-tijden-van-coronavirus/
Bezoekwerk Catharijne
De sectieteams in wijkgemeente Catharijne zullen intensiever contact onderhouden
met gemeenteleden. Als u vragen hebt of behoefte aan een luisterend oor dan kunt u
natuurlijk altijd uw eigen bezoekster bellen.
Hebt u geen vaste bezoekster, maar wel behoefte aan contact dan kunt u contact
opnemen met Leen Terlouw (0343-515799, e-mail leenterlouw@hetnet.nl) of
Margreet le Clercq (0343517692, e-mail margreet@leclercq.nl)
Predikanten
Via de ouderlingen, pastorale medewerkers of bezoekdames worden zij op de
hoogte gehouden, maar u kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met hen opnemen
via mail en telefoon. Huisbezoeken vinden alleen plaats na telefonische afspraak en
met gepaste afstand van 1 ½ meter. De predikanten nemen overigens ook zelf
contact-initiatieven via telefoon en e-mail.
Ds. Aleida de Hoog, 030- 785 2218 of 06-21893914, e-mail:
dsmadehoog@wgcatharijne.nl
Ds. Gerrit van Dijk, 0343-758523 of 06-31515565, e-mail gerritvandijk@catharijne.nl

Nieuwsberichten wijkgemeente Immanuel
Erediensten tot en met zondag 5 april
Vanaf a.s. zondagmorgen 10.00 uur zenden we een online-viering, morgengebed uit
vanuit het Hoge Licht. Voorganger zal onze eigen wijkpredikant zijn. Een dienst van
zang, woord en gebed. Op de wekelijkse nieuwsbrief zal de liturgie met liederen te
vinden zijn. U kunt actief meedoen door te kijken, te luisteren, mee te zingen en mee
te bidden. Maar er is meer mogelijk:
Meezingen: elke zondag zal een groep van 10 á 15 gemeenteleden meezingen met
de liederen in de kerk. Hebt u een goede stem, houdt u van zingen, dan kunt u zich
aanmelden bij: Els Kruidenier, els.kruidenier@gmail.com of 06-53205693 of Henk
den Boon, den.boon@gmail.com of 06-53916024
Ook als u, jij een instrument bespeelt geef het aan hen door.
Voorbede: heb u namen, zaken of situaties waarvan het goed is om daar samen
voorbede voor te doen in de dienst, geef deze dan door aan ds. Henk Reinders,
domineereinders@kpnmail.nl of 06-10730732. Aan hem kunt u ook een lied
doorgeven dat u bemoedigt of troost.
Digitale kinderactiviteiten: voor de kinderen thuis biedt Matthijs Vlaardingerbroek de
komende weken een leuk, online kinderprogramma aan, zodat de kinderen thuis toch
iets rondom een Bijbelverhaal kunnen doen. Het eerste programma staat nu online.
Dit gaat over het verhaal van Abram. Bij elk verhaal staan zo'n vijf video's, waaronder
een video met een goocheltruc, een poppenvideo en veel meer...
Je kunt deze kinderprogramma's de komende weken elke week vinden op de
homepage van Creatief Kinderwerk of de facebookpagina van Matthijs. Daarnaast
kun je ook gebruik maken van Bijbel Basics van het NBG.
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Pastoraat
Om oog en hart voor elkaar te houden, hebben we het volgende met elkaar
afgesproken:
Ouderenpastoraat (75+): de actieve groep bezoekdames hebben allemaal een
telefooncirkel met een aantal oudere gemeenteleden. Zij zullen regelmatig bellen met
de vraag hoe het gaat. Coördinator van het ouderenpastoraat: ouderling Jenny van
Voornveld, jvvoornveld60@hotmail.com of 06-22835197.
Middenpastoraat (40-75 jr.): ouderling Erna Allaart,
allaart_erna@hotmail.com of 06-15449848; pastoraal medewerker Els Kruidenier,
els.kruidenier@gmail.com of 06-53205693. Zij zullen waar nodig telefonisch of per
mail contact leggen. En natuurlijk kunt u zelf een van hen ook altijd bellen.
Predikant: via de ouderlingen, pastorale medewerkers of bezoekdames wordt hij op
de hoogte gehouden, maar u kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met hem
opnemen via mail en telefoon. Huisbezoeken vinden alleen plaats na telefonische
afspraak en met gepaste afstand van 1 ½ meter. De predikant neemt overigens ook
zelf contact-initiatieven via telefoon en e-mail.
ds. Henk Reinders, domineereinders@kpnmail.nl of 06-10730732

Nieuwsberichten Traject24
Ook bij Traject24 is alles anders vanwege het corona-virus.
In de extra editie van de Weekbrief van 12 maart meldden we al de afgelasting van de
Bijeenkomsten tot eind maart. De richtlijnen van de overheid zijn duidelijk en we moeten
de ernst van het virus niet onderschatten.
Gaandeweg komt ook het samenkomen in kleine groepen onder druk te staan. Het valt
op dat iedereen hier zo zijn eigen weg in vindt. Afgelopen zondag bijvoorbeeld kozen
mensen diverse vormen: kijken/luisteren naar de dienst op NPO2, via de livestream naar
de toespraak van Mozaiek0318, Hour of Power uitzending via RTL5, in gezinsverband iets
doen enz.
Omzien naar elkaar
Binnen Traject24 hebben we het omzien naar elkaar, het pastorale aspect van
gemeente-zijn Bedacht rond de kringen. Bijna iedereen maakt deel uit van een kring;
de gemeenteleden die niet aan een kring deelnemen, zijn wel bij een kring ingedeeld.
Een indeling van de kringen zullen we plaatsen op de church-app.
Gegevens van Traject24-leden
Ongeveer een jaar geleden zijn we binnen Traject24 begonnen met de ’chrch-app’, waar
we allerlei informatie over Traject24 kunnen delen. Hier kun je - als je eenmaal toegang
hebt - diverse onderdelen bekijken: een dagtekst, het Zondagsrooster (met alle taken
die bij de bijeenkomst op zondag een rol spelen), toespraken van de afgelopen tijd,
een prikbord met ’interessante’ dingen van leden. De app is AVG-proof en de gegevens
zijn alleen voor Traject24-leden toegankelijk. Opvallend afgelopen weekend was dat een
aantal leden het ’prikbord’ van deze app had benut om ervaringen te delen over een
alternatief voor de zondagsbijeenkomst. Als Traject24-leden er niet uitkomen hoe deze app
kunnen anderen hen er wel helpen.
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