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Aan de (doop-)leden van de gemeente 

 
Geliefde gemeente, 
 
Twee weken geleden heeft u en heb jij van de kerkenraad een brief ontvangen. In die brief hebben we 
aangegeven hoe de kerkdiensten en andere zaken zouden worden georganiseerd. Wat is er in de 
tussenliggende tijd veel gebeurd. De aangrijpende omstandigheden zoals ze zich aan ons opdringen 
moesten ons tot inkeer, tot wederkeer tot de God des levens leiden: “Wendt u naar Mij toe, wordt 
behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer“ (Jesaja 45:22).    
 
De aangescherpte regelgeving van de overheid noopt ons om de regeling rond de kerkdiensten opnieuw 
aan te passen. Het belangrijkste is dat, ingaande aanstaande zondag 29 maart tot minimaal zondag 31 
mei, de diensten zullen worden gehouden terwijl uitsluitend een afvaardiging van de kerkenraad 
aanwezig is. De in de brief van 14 maart beschreven alfabetische indeling komt hierdoor te vervallen. Dit 
is een ingrijpende maatregel. We weten dat onze overheid de maatregelen neemt, terwijl de vrijheid van 
godsdienst onverkort van kracht blijft. Dit is een groot verschil met landen waar de kerk alleen 
ondergronds kan samenkomen. Hierin maakt de Heere -geheel onverdiend- nog onderscheid.  
 
Er zijn bij de kerkenraad veel vragen binnengekomen over het gebruik van videoverbinding tijdens de 

kerkdiensten. Dat is heel begrijpelijk. We leven immers in een beeldcultuur. De huidige noodsituatie 

dwingt ons hier tot bezinning. Ineens zitten we met kleine kinderen en tieners thuis, rondom de 

kerktelefoon. Minstens tien weken lang. Dat vraagt heel wat van ons. Het geeft ons tegelijk de 

gelegenheid om hier -in de gezinnen met onze kinderen- over te spreken. En dan vooral hoe de weg is 

waarin de Heere werkt, en wat Gods Woord ons hierover zegt. “Die oren heeft die hore”. Dat zegt de 

Zaligmaker in wel 15 Bijbelteksten. In Contact Sionkerk wat in mei verschijnt hoopt de kerkenraad hier in 

een meer bezinnend artikel nog nader op in te gaan. 

Zonder degenen die een andere keuze maken te veroordelen, heeft de kerkenraad besloten om tijdens de 

eredienst geen gebruik te maken van video.  Andere overwegingen die, naast bovengenoemde 

Schriftwoord hebben meegewogen, zijn de belemmering die de dominee door een videoverbinding 

ervaart en dat er zonder beeld meer rust en concentratie bij het luisteren kan zijn (tip: houd evt. een 

opschrijfboekje bij de hand). Zo kan het gebruik van moderne media op de dag des Heeren tot een 

minimum beperkt blijven. We hopen dat het genomen besluit mag bijdragen aan de heiliging van Gods 

dag. Dat we onze gedachten zoveel mogelijk richten op de dienst des Heeren en dat er veel het gebed 

mag zijn of de Heere Zijn Geest zou willen paren aan de verkondiging van Zijn Woord.  

Vervolgens vraagt de kerkenraad aandacht voor het volgende: 

1. Er worden door de kerkenraad geen bezoeken meer afgelegd bij leden thuis. Schroom echter niet 

om contact te leggen met de wijkouderling of -diaken wanneer dat nodig is. 
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2. Vanwege kwetsbaarheid en/of leeftijd zijn niet alle ouderlingen beschikbaar voor het afsluiten van 

begrafenissen. Zo nodig en mogelijk wordt vervanging gezocht. 

3. De kerkenraad overlegt (via Internet) wekelijks in crisisvergadering. Alle reguliere, niet 

spoedeisende kerkenraadszaken schuiven voorlopig op. 

4. De jaarlijkse ledenvergadering wordt tot nader bericht uitgesteld. Het jaarverslag 2019 zal twee 

weken voor die datum worden verspreid. 

5. De activiteiten in zorgcentrum Rehoboth zijn ook door de kerktelefoon te beluisteren. De vaste 

onderdelen zijn: 

a. van maandag t/m vrijdag om 10:00 uur een korte overdenking; 

b. dinsdag om 15:00 uur en zaterdag om 14:30 uur een muzikaal uurtje; 

c. woensdag om 15:00 uur een Bijbeluurtje; 

d. vrijdag om 13:30 uur voorlezen; 

e. maandag t/m zaterdag om 18:45 uur dagsluiting. 

De kerkenraad is de bezorgers van Kerkelijk Nieuws zeer erkentelijk voor het bezorgen van deze en 

eerdere brieven. Tegelijk beseft hij dat het per E-mail versturen van de brief veel efficiënter is. Daarom 

graag goede aandacht voor het volgende: 

1. U wordt gevraagd uw E-mailadres door te geven via de knop op www.gergemgoes.nl (vanaf 

zaterdagmiddag). Hierdoor geeft u de kerkenraad toestemming om u nieuwsbrieven toe te zenden. 

2. We gaan ervan uit dat op adressen van leden jonger dan 65 jaar E-mail beschikbaar is. Op die 

adressen zullen geen geprinte brieven meer worden bezorgd. 

3. Op adressen van leden ouder dan 65 jaar blijven we geprinte brieven bezorgen, als u geen E-

mailadres doorgeeft. Heeft u wel E-mail? Geef dan uw adres door. Daarmee helpt u de bezorgers!  

De kerkenraad beseft dat de impact van de maatregelen voor elk van de leden groot is. We leven in een 

zorgelijke tijd. De evangelist heeft juist in zo’n tijd een boodschap van hoop voor Gods kinderen: “Als nu 

deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing 

nabij is“ Lukas 21:28. Daarnaast heeft deze tijd een ernstige -maar lieflijke- nodiging voor degenen die nog 

buiten de bloedgerechtigheid van Christus zijn: “Zoekt den HEERE en leeft” (Amos 5:6a). 

Boven al onze voornemens staat hetgeen de apostel Jacobus schrijft: “Gij die niet weet wat morgen 

geschieden zal. Want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt 

en daarna verdwijnt” (Jakobus 4:14). De Kerkenraad wenst u en jou van harte toe om onder alle ernstige 

omstandigheden de zegen van de Heere te mogen ervaren; voor het eerst en ook steeds opnieuw. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de kerkenraad.  

 

 

Ds. G.P. van Nieuw Amerongen G. Geijtenbeek 
preses scriba 

http://www.gergemgoes.nl/

