
 

 

 

 

 

Garderen, 16 maart 2020 

 

Nieuwsbrief 2 
 

Aan alle (doop)leden van onze gemeente, 

 

Terugblik op zondag 15 maart 2020 

Afgelopen zondag vonden de erediensten doorgang. We zijn de Heere dankbaar dat dit mogelijk was en dat 

Zijn Woord onder ons is uitgegaan. De diensten zijn ordelijk verlopen. 

’s Morgens waren er rond 60 kerkgangers en ’s avonds ruim 50 die de erediensten in het kerkgebouw 

hebben meegemaakt. Het overige deel van de gemeente kon thuis meeluisteren via de kerktelefoon / het 

internet. 

 

Zondag 22 maart 
Zoals het er nu naar uitziet, zullen (D.V.) de beide diensten aanstaande zondag op dezelfde wijze worden 

gehouden. Dat houdt in:   

 Kwetsbare personen (ouderen en personen met een verminderde weerstand) adviseren wij dringend 

om niet naar de kerk te komen. 

 Iedereen met klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijft thuis. 

De volgende gemeenteleden worden uitgenodigd om naar de kerk te komen.  

 Voor de ochtenddienst: alle gemeenteleden waarvan de achternaam begint met de letter L t/m P. 

 Voor de avonddienst: alle gemeenteleden waarvan de achternaam begint met de letter Q t/m Z.  

Bij binnenkomst van de kerk zal de koster aanwijzingen geven om de kerkgangers zo veel mogelijk 

verspreid in het kerkgebouw plaats te laten nemen. Daarnaast zal de koster het aantal personen tellen.  

Wanneer het er meer dan 100 zijn, zal hij doorverwijzen naar een ruimte in het verenigingsgebouw ‘De 

Rank’. We vragen u de aanwijzingen van de koster op te volgen. 

 

Catechisaties/verenigingen/activiteiten 

Alle verenigingsactiviteiten en overige activiteiten vervallen tot nader bericht. Ook de gewone 

catechisaties. De belijdeniscatechisanten worden over het al dan niet doorgaan van de belijdeniscatechisatie 

van aanstaande vrijdag apart geïnformeerd via de groepsapp. 

 

Bibliotheek 
De bibliotheek zal voor onbepaalde tijd gesloten blijven. De boete op de uitleentermijn wordt voorlopig 

opgeheven. Als het weer kan, hopen wij u weer van dienst te zijn. Voor verdere informatie: 

j.de.koning@kliksafe.nl. 

 

Vrijwilligershulp 
In deze tijd waarin ouderen en eenzamen extra worden geraakt door de gevolgen van de maatregelen rond 

het coronavirus, brengen we de vrijwilligershulp van onze kerk nadrukkelijk onder uw aandacht. 

Voor een boodschap, medicijnen halen of dergelijke dingen, kunnen we elkaar als gemeente extra helpen. 

Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met onze coördinatrice, 

mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114. 

 

Omzien naar elkaar 

We doen een beroep op u om na te gaan waar u in uw omgeving, zonder gevaar voor besmetting in de hand 

te werken, een helpende hand kunt bieden aan ouderen en kwetsbaren. Denk bijvoorbeeld eens aan een 

telefoontje. Op verschillende wijzen kan er aandacht worden gegeven aan eenzamen, zieken en ouderen, 

die wellicht nu nog eenzamer zullen zijn. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Huisbezoeken en pastorale zorg 
De gewone huisbezoeken van de kerkenraad en predikant vervallen in de komende periode. We zouden het 

heel erg vinden als we het virus van de een naar de ander overbrengen. Crisispastoraat gaat wel door. 

Schroom niet om een beroep te doen op uw predikant of wijkouderling in dringende gevallen of bij 

pastorale zorg en andere vragen. 

 

Begrafenissen 

Begrafenissen gaan in gewijzigde vorm door. De begrafenis van mevrouw Bronkhorst uit Putten zal als 

gevolg hiervan in besloten kring plaatsvinden. Dit is anders dan afgelopen zondag is afgekondigd. Er wordt 

geadviseerd om schriftelijk te condoleren. 

 

Uitzending via de kerktelefoon 
Technisch gezien zijn er maatregelen getroffen, zodat iedereen zonder inlogcode mee kan luisteren. Op de 

hoofdpagina van onze site, www.hhggarderen.nl, vindt u uitleg hoe u mee kunt luisteren. 

 

Extra activiteiten 

Omdat ouderen en kwetsbare personen niet naar de kerk kunnen komen, willen wij deze week een extra 

meditatief moment aanbieden via een uitzending. Dominee Zoet zal D.V. woensdag 18 maart om 15.00 uur 

een meditatie verzorgen. Deze kunt u beluisteren via de reguliere uitzending via de kerktelefoon. Ook kunt 

u deze meditatie, net als de gehouden en te houden kerkdiensten, terugluisteren op een later moment. 

 

Ten slotte 
De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen waar iedereen in onze samenleving de gevolgen van 

ondervindt. We denken aan de scholen, de gezinnen met schoolgaande kinderen en jongeren. Ondernemers 

en werknemers die geraakt worden in hun werk. Allen die geroepen worden zorg te verlenen aan de zieken 

in de ziekenhuizen en thuis. En verder aan een ieder ander.  

Laten we niet vergeten dat de Heere boven alles staat. Dat Hij regeert. Zijn roepstem komt tot ons opdat we 

ons voor Hem zouden verootmoedigen, schuld zouden belijden en Hem om genade zouden aanroepen. Het 

coronavirus is een teken van de eindtijd. De Zaligmaker heeft hierop Zelf in Mattheüs 24 gewezen. In vers 

42 staat de oproep: Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. Van harte bidden we 

dat alles wat gebeurt, mensen in ons land op de knieën zal brengen en dat velen zich tot God zullen 

bekeren. 

 

We wensen u en jullie tot besluit allen de bewarende en sparende genade van de Heere toe en Zijn 

nabijheid. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des 
Almachtigen. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burcht; mijn God, op Welken ik 

vertrouw. Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij 

zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen (Psalm 91: 1-4a). 

 

 

Namens de kerkenraad      Namens de kerkvoogdij 

 

         
 

Dominee D. Zoet      G. van Lagen 
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