Hersteld Hervormde Gemeente Poederoijen & Loevestein
Maria van Reigersberchstraat 3
5307 VH Poederoijen
Tel: 0418-673182

scriba@hersteldhervormdpoederoijen.nl
Poederoijen, 14 maart 2020
Geachte gemeenteleden,
Het coronavirus verspreidt zich snel. Deze raken ook kerken en gemeenten.
In het levende besef dat de Heere alle dingen regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij geval maar
uit Zijn Vaderhand ons toekomen, heeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid gegeven er op een juiste
en geestelijke wijze mee om te gaan en onszelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen.
De overheid heeft maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn uitsluitend genomen met het
oog op de volksgezondheid. Ook binnen de landelijke kerk is dit besproken. In het vervolg daarop
willen wij deze dringende richtlijnen en adviezen aan u als gemeente bekendmaken.

1. De kerkdiensten kunnen doorgaan vinden mits daar niet meer als 100 kerkgangers zijn. In
onze gemeente is dit aantal ook als regel aanwezig. Het is ook mogelijk in de consistorie
plaats te nemen, zodat we indien noodzakelijk meer verspreid zitten.
2. Het collecteren zal met ingang van zondag aan de uitgang zijn
3. Wij adviseren gemeenteleden die verkoudheidsklachten hebben thuis te blijven.
4. Wij adviseren gemeenteleden (zoals ouderen en zieken) via de kerktelefoon of andere
internet- of audioverbinding de dienst te beluisteren.
5. Er is geen kinderoppas.

Verdere informatie is te raadplegen op verschillende websites:
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Daarnaast wordt er specifiek voor kerken informatie beschikbaar gesteld door het interkerkelijk
Contact in Overheidszaken (CIO). Zie hiervoor de website:
http://www.cioweb.nl/category/nieuws/.
De gevolgen van het coronavirus raken alle lagen van de samenleving. De Bijbel roept ons op om ons
in dezen voor God te verootmoedigen en ons vertrouwen op Hem te stellen. Laat in de gemeentelijke
samenkomsten verootmoediging en voorbede een nadrukkelijke plaats hebben, waarbij we in het
bijzonder denken aan onze overheid, zorgverleners en allen die direct te maken hebben met de
gevolgen van het virus.
Wij wensen u allen gezegende diensten.
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