
 

 

 

 

 

            Nieuwsbrief 25             Garderen, 31 oktober 2020 

 

Beste (doop)leden van onze gemeente, 

 

Een nieuwe periode 

Sinds afgelopen biddag is het niet meer mogelijk met de hele gemeente samen te komen in Gods huis. Dat 

doet pijn, omdat we ons ervan bewust zijn dat de kerk de beste plaats is om samen te komen. Ondanks dat 

er ook thuis een zegen ontvangen kan worden, wordt de kerk bij uitstek de werkplaats van de Heilige Geest 

genoemd. Om die reden zien we ernaar uit u daar de komende tijd te ontmoeten. 

De Heere geve dat de diensten voortgang zullen vinden en strekken Zijn bewarende en zegende hand over 

u en jullie allen uit.  

 

Onderstaand vindt u de volgende informatie. 

 

Kerktijd.nl 

▪ Met ingang van dankdag wordt er voor alle kerkdiensten gebruikgemaakt van het nieuwe 

uitnodigingssysteem ‘Kerktijd.nl’. De eerste uitnodigingen worden zaterdagmiddag 31 oktober verstuurd. 

▪ De meeste gemeenteleden hebben zich inmiddels aangemeld. Heeft u dit nog niet gedaan, dan willen we u 

vragen dit snel te doen!! Dit kan via de link die u vindt op de hoofdpagina van onze site 

www.hhggarderen.nl. 

▪ Komt u er niet uit, dan kunt u een e-mail sturen naar kerktijd@hhggarderen.nl. Zet daarin uw naam, e-

mailadres en het maximale aantal bezoekers ouder dan 12 jaar van uw huishouden. U kunt ook telefonisch 

contact opnemen met diaken Wouters via het telefoonnummer 06 - 49 40 52 25. 

▪ Heeft u geen e-mailadres, dan kunt u zich eenmalig telefonisch opgeven bij diaken Breen (mobiel 06 - 21 

92 24 74, of vaste lijn 0577 - 40 52 00). Om het aantal telefonische uitnodigingen zo klein mogelijk te laten 

zijn, willen wij u dringend vragen om dit alleen te doen als u echt niet beschikt over een e-mailadres en er 

ook niemand anders in uw directe omgeving is, die dit voor u zou kunnen regelen. 

▪ Mocht u op dit moment met iemand uit een ander huishouden gezamenlijk naar de kerk komen, dan kunt 

u zich samen in één keer aanmelden, namelijk door beide namen te vermelden in de aanmelding. 

Voorbeeld: meneer X komt altijd samen met meneer Z. U meldt u zich in dit geval als volgt aan: Naam: 

meneer X en meneer Z, Aantal personen: 2. Komt u er niet uit, neemt u dan even telefonisch contact op met 

diaken Wouters.  

 

Regels rond bezoek kerkdiensten 

▪ Bij het in- en uitgaan van de kerk wordt er door iedereen boven de 12 jaar een mondkapje gedragen. Pas 

als u op uw plaats zit, zet u het mondkapje af. 

▪ Iedereen ontsmet bij binnenkomst zijn handen.  

▪ De plaatsen worden aangewezen.   

▪ Er wordt gezorgd voor voldoende ventilatie, zodat u zich misschien extra warm moet aankleden. 

▪ We zingen drie keer slechts één psalmvers en we vragen u dit te doen op een ingetogen wijze. 

▪ Er is besloten om de slotpsalm voor het dankgebed te zingen en daarna gelijk de zegen uit te spreken. 

▪ We wijzen u erop dat ook op het kerkplein de 1,5 meter maatregel geldt.  

▪ Bij gezondheidsklachten blijft men thuis.  
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De Rank 

De aula van ons verenigingsgebouw is als kerkzaal ingericht. Via een groot scherm kunnen de diensten 

worden gevolgd. Het is gebleken dat dit in een behoefte voorziet. Voor een plaats in De Rank kunt u zich 

opgeven bij Evelien van Lagen-Muis via het nummer 06 - 13 14 50 49.  

 

Overige activiteiten 

▪ Het verenigingsleven onder de volwassenen gaat tot nader bericht níet door.  

▪ De catechisaties, de belijdeniscatechese en de jeugdverenigingen 15- en 15+ gaan wél door.  

▪ Er wordt zondagsschool gehouden. 

▪ U kunt tijdens de diensten op zondagmorgen gebruikmaken van de kinderoppas voor uw jongste 

kinderen. 

 

Pastoraat 

De huisbezoeken en pastorale bezoeken zullen vooralsnog doorgang vinden. De kerkenraad zal één 

huisbezoek per avond afspreken. Geeft u alstublieft zelf aan wanneer u coronagerelateerde klachten hebt. 

Dan komen we graag een andere keer. Verder vragen wij u rekening te houden met de regel van de 

overheid dat u per dag maximaal drie personen buiten uw eigen huishouden thuis mag ontvangen.  

 

Collecten 

Als u niet naar de kerk of het verenigingsgebouw kunt, is het mogelijk voor het geven aan de collecten 

gebruik te maken van de Scipio-app. Ook kunt u uw bijdrage via de bank overmaken.  

▪ Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL13 RABO 0366 312 367. 

▪ Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij is NL87 RABO 0366 345 761. 

De collecten worden hartelijk bij u aanbevolen. 

 

Ten slotte 

Geliefde gemeente, laten we het niet verwachten van alle genomen maatregelen, maar ons vertrouwen op 

de Heere stellen. Samen krijgen wij het virus er niet onder. Dat kan alleen de Heere. Laten we Hem daar 

om vragen. Maar het is wel belangrijk dat we dat doen vanuit de rechte gestalte. Farao vroeg tijdens de 

plagen in Egypteland aan Mozes en Aaron om tot de Heere te bidden, zodat de plagen zouden ophouden. 

Soms leek het alsof hij zich vernederde. Maar telkens wanneer de plagen voorbij waren, verhardde hij zich. 

Laten ook wij daar bevreesd voor zijn en om die reden de Heere naast uitkomst, ondersteuning, kracht en 

gezondheid, vooral smeken om verootmoediging en bekering. Komt en laat ons wederkeren tot den 

HEERE, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden 

(Hosea 6:1). 

We besluiten deze nieuwsbrief met de woorden uit Psalm 37 vers 3a, berijmd en denken daarbij vooral aan 

allen die het in deze periode moeilijk hebben en met ziekte te maken hebben: Geen ijd'le zorg doe u van 't 

heilspoor dwalen; Houd in uw weg het oog op God gericht, Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen. 

 

Ontvang een hartelijke en meelevende groet. 

 

Namens uw kerkenraad,     Namens uw kerkvoogdij, 

 

Ds. D. Zoet       G. van Lagen 


