
Bericht vanuit de kerkenraad, 27 maart 2020 
 
Door de aangescherpte maatregelen van de overheid (23 maart) komt het gemeenteleven 
helaas voor een langere periode grotendeels tot stilstand. Alle voor april en mei geplande 
activiteiten kunnen waarschijnlijk niet doorgaan. Maar de kern - de Evangelieverkondiging - 
blijft: de meeluisterdiensten kunnen vooralsnog doorgang vinden. Voldoende afstand houden 
is daarvoor een voorwaarde, maar dat deden we al. Het aantal aanwezige kerkenraadsleden 
houden we beperkt. Ook trouwdiensten kunnen doorgang vinden, zij het in beperkte kring 
(maximaal 30 personen, en met inachtneming van de afstand). We zijn genoodzaakt om 
telefonisch of via een video-verbinding te vergaderen. 
 
In Christus verbonden. 
 
 
 
 
Bericht vanuit de kerkenraad, 20 maart 2020 
 
Alle activiteiten zijn voorlopig afgelast. Dus geen zondagsschool, (kinder)clubs, catechisatie 
of bijbelkringen. De belijdeniscatechese gaat op de pauzestand. 
De kerkenraadsvergadering van 30 maart gaat niet door. In plaats daarvan komt het 
moderamen wel bij elkaar, als het mogelijk is. 
Het heilig avondmaal van 5 april en de bijbehorende bezinningsbijeenkomst gaan niet door. 
De vorm van de geplande bijeenkomsten tijdens de Stille Week wordt aangepast. Het zullen 
meeluisterbijeenkomsten worden. Nadere informatie volgt. 
Op woensdagavond 25 maart en 1 april proberen we een avondgebed uit te zenden via de 
kerkradio en internet. 
 
De predikanten en ambtsdragers leggen voorlopig geen (huis)bezoeken af. We zijn 
aangewezen op andere middelen om contact te onderhouden, telefonisch of via e-mail. 
Schroomt u niet om zelf op deze manier met predikant of wijkouderling contact te zoeken. 
Voor praktische hulp kunt u ook de diaconie benaderen. 
 
Als u gemeenteleden kent die wel e-mail hebben, maar nog niet geabonneerd zijn op de 
weekbrief, kunt u ze daarop attent maken, of dat voor heb regelen door een e-mail te sturen 
aan webmaster@hervormdoudewater.nl. 
 
Aansluitend bij een initiatief van de Raad van Kerken hebben woensdagavond de klokken 
geluid om 19.00 uur. Dit als 'een boodschap van hoop en troost, en een oproep tot gebed en 
andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en 
veiligheid van medemensen'. Als u ze woensdag weer hoort, weet u wat de bedoeling is. 
 
Laten we ook als we niet op zondag samenkomen naar elkaar omzien en met elkaar 
proberen mee te leven. 
  
We vragen uw gebed 
- voor alle mensen wereldwijd, die door dit virus getroffen zijn 
- voor alle kwetsbare mensen in ons midden 
- voor wie werkzaam zijn in ziekenhuizen en thuiszorg 
- voor ieder, die in zorg zijn over gezondheid, werk of inkomen 
- voor blijvende onderlinge zorg en liefde, met name voor kwetsbare mensen - voor de 
bestuurders dat hen wijsheid en moed gegeven wordt  
 
We groeten elkaar met de woorden van Psalm 121  
De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.  



 
 


