Gereformeerde Gemeente Zoetermeer

20 maart 2020

Gemeente,
We leven nu een week in een tijd van beperkingen door de coronapandemie. Sociale contacten,
kerkdiensten, gemeenteactiviteiten, scholen, en vele andere zaken die voorheen tot onze gewone
dagelijkse/wekelijkse bezigheden behoorden, zijn nu ineens vervallen of vinden in een andere vorm
doorgang. In een nieuwsbericht van het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening en diverse
Deputaatschappen aan kerkenraden werd gewezen op het feit dat wij leven in de weken voor Goede
Vrijdag en Pasen:
“Als land en als kerk leven wij in corona-weken. Toch is het goed om allereerst te benadrukken dat
wij in de lijdenstijd leven. Juist in deze tijd van ziekte en onzekerheid hebben wij een vaste
ankergrond nodig. Die ligt niet in onze maatregelen, hoe noodzakelijk deze ook zijn en hoezeer wij
die willen naleven.
De enige vaste grond ligt in het volbrachte offer van de Heere Jezus Christus. Deze Middelaar is
noodzakelijk voor ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid.
Hoe groot is het voorrecht dat dit Evangelie van Christus uitgaat. Het wacht op de bediening van
Gods Geest in ons persoonlijk leven. Hij brengt zondaren in de schuld en schuldige zondaren tot de
Middelaar. “Ontwaak, Noordenwind en kom, gij Zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen
uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate Zijn edele vruchten” (Hooglied 4:16).”
De maatregelen zoals die vorige week genomen zijn, blijven geldig, en zijn op een aantal gebieden
aangescherpt.
• Als kerkenraad en gemeente dienen wij ons te houden aan alle maatregelen en
(nood)verordeningen die de overheid ons oplegt. Vooralsnog zijn de genomen maatregelen in
onze gemeente geldig tot eind maart, maar de omstandigheden wijzen er ook op dat dit nog wel
één of meer maanden langer zou kunnen duren. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.
• Aanstaande zondag 22 maart, hopen we twee kerkdiensten te houden op de gebruikelijke tijden
10:00 en 18:30. In de ochtenddienst zal er leesdienst zijn (ds. Van Zetten gaat in zijn eigen
gemeente voor), en hiervoor zijn de wijken 2 en 3 uitgenodigd. De avonddienst zal een
catechismusleesdienst zijn, en hiervoor zijn de wijken 1 en 4 uitgenodigd. De wijknummers zijn
te vinden achter uw naam in de nieuwste gemeentegids (2019-2020) en zijn door een
veranderde wijkindeling in 2019 mogelijk anders dan in de voorgaande jaren.
• Het aantal aanwezigen in het gehele kerkgebouw (inclusief predikant, kerkenraad, kosters,
organist) mag maximaal 100 zijn. Waar we er vorige week nog vanuit gingen dat dit per zaal zou
gelden, blijkt dit niet zo te zijn. Wanneer de limiet van 100 personen bereikt is, zal de koster
helaas genoodzaakt zijn om verder bezoekers terug te sturen.
• Vanuit de overheid wordt aangeraden om een afstand van anderhalve meter tot elkaar aan te
houden. We verzoeken de aanwezige bezoekers om hiermee rekening te houden bij het
plaatsnemen in de kerk. Alle banken (ook de galerij) zijn hiervoor beschikbaar. Uiteraard kunnen
gezinnen nog steeds bij elkaar plaatsnemen. Let u ook op bij het verlaten van de kerk en bij de
kapstok dat er voldoende onderlinge afstand blijft.
• We herhalen de dringende oproep om thuis mee te luisteren wanneer u behoort tot een
risicogroep of wanneer u niet fit bent (zoals bij verkoudheid of griep).
• Gezien het feit dat veel mensen in Nederland met hun eigen gemeente via internet
meeluisteren, kan het zijn dat vanwege de grote vraag de verbinding niet optimaal is. Daarnaast
kan het zijn dat er door uw computer en browser niet werken. Een tip is om een andere browser
te proberen (Google Chrome kan problemen geven, Microsoft Edge, Firefox of Safari lijken wel
te werken), of anders via de smartphone te luisteren met de Kerkomroep-app.
• In de kerk zal er niet meer gecollecteerd worden. Dit vanwege het aantal bezoekers, het
vergrote risico op besmetting in de rij bij de collecte, en ook het moeilijker verkrijgbare kleingeld
nu ook winkels gaan sluiten of alleen betalingen met pin toelaten. We verzoeken u om uw gaven
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over te maken naar de kerk (NL62 INGB 0003 4005 00) en diaconie (NL15 RABO 0160 1349 51),
met duidelijke vermelding van het doel, zeker bij bijzondere collecten.
Er kan geen collectegeld meer besteld worden, reeds gedane bestellingen zullen (zo mogelijk)
nog afgehandeld worden.
De jaarlijkse ledenvergadering van donderdag 2 april zal ook uitgesteld worden. De kerkenraad
vergadert alleen wanneer dat nodig is, om alle nodige zaken in de gemeente te bespreken.
Dit bericht, evenals mogelijke updates, zal ook op onze website geplaatst worden. Let u ook op
de tijden van de diensten, die mogelijk wijzigen ten opzichte van eerder aangekondigde tijden.
Wilt u mensen in uw omgeving die niet beschikken over email en internet op de hoogte houden
van wat er in deze nieuwsberichten staat? Bij belangrijke of urgente zaken zal de kerkenraad
overigens zelf contact met hen opnemen (zoals ook vorige week gebeurd is).

Nu wij als gemeente elkaar niet meer kunnen ontmoeten tijdens kerkdiensten en/of gemeenteactiviteiten, mogen we wel wijzen op het grote belang van de (blijvende) aandacht voor elkaar, in
het bijzonder voor alleenstaanden, zieken, ouderen en kwetsbare mensen. Nu ook bejaardenhuizen
en verzorgingshuizen geen bezoek meer toelaten en het pastoraat ook wegvalt, ligt vereenzaming op
de loer. Denkt u aan elkaar, stuurt u eens een kaartje, of belt u eens een gemeentelid op. Wilt u met
name denken aan mensen in uw omgeving die de deur niet meer uit durven, en vraagt u eens of u
voor hen boodschappen kunt doen of hen ergens anders mee kunt helpen. Mocht u zelf met een
praktisch probleem zitten, en weet u niemand die u kunt vragen, dan kunt u ook de Diaconale
Hulpverlening (zie de gemeentegids, blz. 24) hiervoor benaderen.
U kunt altijd uw wijkouderling of -diaken benaderen voor alle andere vragen, zie blz. 9 van de
gemeentegids.
Namens de kerkenraad,
met hartelijke groet,
A.J. Duijster
scriba Gereformeerde Gemeente Zoetermeer

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente.

