
 

 

 

 

                         Nieuwsbrief 3            Garderen, 21 maart 2020 

 

 

Aan alle (doop)leden van onze gemeente, 

 

Met het oog op zondag 

Vlak voor de zondag ontvangt u deze nieuwsbrief. Morgen mag het weer Gods dag zijn. Een rustpunt in de 

hectische week die achter ons ligt. Hoewel de meesten niet kunnen opgaan naar Gods huis, geeft de Heere 

ons in Zijn trouw en goedheid middelen, zodat we toch verbonden kunnen zijn met elkaar als gemeente en 

naar Zijn Woord kunnen horen. Laten we Gods dag heiligen naar Zijn gebod. Dat betekent dat we ons 

afsluiten voor alle nieuwsberichten en ons richten op het grote Nieuws wat de Heere door middel van de 

verkondiging van Zijn Woord tot ons zendt. De liturgie voor de diensten ziet er als volgt uit: 

 

Ochtenddienst (09.30 uur)   Avonddienst (19.00 uur) 

     Voorzang: Psalm 30: 8      Voorzang: Psalm 68: 17 

     1. Psalm 121: 1 en 2       1. Psalm 22: 3 

     2. Psalm 62: 1, 4 en 5       2. Psalm 38: 2, 7 en 8 

     3. Psalm 91: 1       3. Psalm 2: 7 

     4. Psalm 32: 4             4. Psalm 31: 17       

     Schriftlezing: Psalm 91      Schriftlezing: Johannes 19: 1-16 

 

Zondag 22 maart 
Zo de Heere wil, zullen de beide diensten van aanstaande zondag op dezelfde wijze worden gehouden als 

vorige week. 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 dient thuis te blijven. 
 

 Voor de ochtenddienst worden de gemeenteleden verwacht waarvan de achternaam begint met de 

letter L t/m P. 

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

Bij binnenkomst van de kerk zal de koster aanwijzingen geven om iedereen verspreid in het kerkgebouw 

plaats te laten nemen. We vragen u vriendelijk deze aanwijzingen op te volgen. Wilt u verder, zowel bij het 

binnengaan als het verlaten van de kerk, een afstand van minimaal anderhalve meter ten opzichte van 

elkaar aanhouden? Aan het begin van de dienst zijn alleen de deuren van de hoofdingang geopend. Aan het 

einde van de dienst kunt u tevens gebruikmaken van de uitgangen voor in de kerk. 

 

Zondagsschool ‘De HEERE is mijn Herder’  
Het bestuur en de leiding van de zondagsschool hecht eraan met de kinderen van de gemeente mee te leven. 

Omdat er geen zondagsschool gehouden kan worden, is besloten om zondagmiddag voor hen een uitzending 

met een Bijbelse vertelling via de kerktelefoon te verzorgen. Deze uitzending begint om 14.00 uur. 

 

Uitzending via de kerktelefoon 

Afgelopen week konden we als gehele gemeente meeluisteren met de kerktelefoon. Hiervan is veel 

gebruikgemaakt. Ook in de nieuwe week kan iedereen zonder inlogcode meeluisteren. Op de hoofdpagina 

van onze site www.hhggarderen.nl vindt u uitleg hoe dit werkt. 

 

Naast meeluisteren, hebben we deze week ook technisch gewerkt aan een oplossing met beeld. Hiermee 

hopen we ook voor de gezinnen met (jonge) kinderen een passende oplossing te hebben gevonden. Er is 

een camera in de kerk geplaatst, die aangesloten is via het internet. Indien u beschikt over een laptop of 

tablet, dan kunt u via een aparte link op de website www.hhggarderen.nl klikken en live meekijken.  
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We wijzen u er op dat het een tijdelijke oplossing is. De geluids- en beeldkwaliteit zijn daardoor wat 

beperkt.  

 

Verjaringsfonds 

Als gevolg van het coronavirus worden de kaarten niet langer in huis afgegeven, maar via de brievenbus 

bezorgd. Dit is in het belang van u en van de bezorg(st)er.      

 

Vrijwilligershulp 

Ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, worden op dit moment extra geraakt door 

de gevolgen van de maatregelen rond het coronavirus. Daarom brengen we de vrijwilligershulp van onze 

kerkelijke gemeente nadrukkelijk onder uw aandacht. Het is Bijbels om elkaar zo veel mogelijk te helpen 

en bij te staan. Denk aan het doen van boodschappen, medicijnen halen en dergelijke. 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 

Op verschillende wijzen kunt u aandacht geven aan eenzamen, zieken en ouderen in uw omgeving. Denk 

bijvoorbeeld aan een telefoontje of het sturen van een kaart. Omzien naar elkaar in woord en daad is een 

roeping voor ons allen.  

 

Pastorale zorg 

De gewone huisbezoeken van de kerkenraad en predikant zijn vervallen. Crisispastoraat gaat wel door. 

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

pastorale zorg. Heeft u behoefte aan een gesprek of contact, dan kunt u altijd bellen (0577-461268) of 

mailen naar de pastorie (dsdzoet@kliksafe.nl). Rond de verjaardag van gemeenteleden van 70 jaar en ouder 

zal op telefonische wijze worden meegeleefd. Ook zal op die wijze contact worden onderhouden met zieke 

gemeenteleden.  

 

Meditatie(s) 

Alleen Gods Woord geeft houvast in deze onzekere tijd. Voor het geestelijk leidinggeven aan de gemeente 

is het nodig dat Gods Woord steeds opengaat. Met het oog daarop wordt er D.V. woensdag 25 maart om 

15.00 uur en vrijdagavond 27 maart om 19.30 uur een meditatie verzorgd. U kunt meeluisteren met de 

reguliere uitzending via de kerktelefoon of internet. Ook kunt u de meditaties, net als de kerkdiensten, 

terugluisteren op een later moment. 

 

Ten slotte 
De situatie in ons land en daarbuiten wordt steeds nijpender. Vergeleken met de eerste nieuwsbrief zijn de 

zorgen toegenomen. Dat we ons evenwel niet zouden overgeven aan overmatige bezorgdheid. Dan 

vergeten we dat er een levende God is, Die alles regeert en Zich nooit vergist. Hem hebben we zonder 

ophouden aan te roepen. Betrouwend op Zijn Naam. Smekend om Zijn genadige kracht en bijstand. Maar 

bovenal om de bekerende genade van Zijn Geest. 

Handen geven mogen we niet, maar we mogen ze wel vouwen. Het gebed van uw kerkenraad en 

kerkvoogdij is dat deze moeilijke periode voor velen tot een eeuwige zegen zal zijn.  

 

Namens de kerkenraad      Namens de kerkvoogdij 

 

 

 

Ds. D. Zoet       G. van Lagen 

 

 

 


