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Geachte gemeenteleden,

Zoals aangegeven in het kerkblad van jl. donderdag hierbij aanvullende informatie over de gevolgen
van het coronavirus.
De overheid heeft aangeven dat de mogelijkheid bestaat om nog met maximaal 30 personen samen
te komen voor een kerkdienst. Dit is inclusief de predikant, ouderling, diaken, koster en organist.
Verder geldt dat deze samenkomsten alleen door kunnen gaan als alle hygiënemaatregelen ter
bestrijding van het virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand van elkaar kan houden.
Kerkdiensten kunnen dus in beperkte vorm voortgang blijven houden. In het overleg dat er met de
minister is geweest, is beklemtoond dat weliswaar een aantal van 30 als m aximum is genoemd maar
dat de minister nog liever ziet dat de kerkdiensten voortgang vinden met zo weinig mogelijk fysiek
aanwezige personen en de diensten zoveel als mogelijk digitaal te laten plaatsvinden. Het breed
moderamen van de synode adviseert de gemeenten dan ook zeer dringend om de dienst in een zo
klein mogelijke setting te laten plaatsvinden.
Met ingang van D.V. zondag 29 maart kunnen de diensten alleen via de kerktelefoon en internet
worden beluisterd. Voor gemeenteleden die een kerktelefoon hebben zijn er geen veranderingen. Wilt
u in aanmerking komen voor een kerktelefoon omdat u anders niet de mogelijkheid hebt om te
luisteren, neem dan contact op met diaken Craaijo. Telnr. 06-51764207. Degene die via internet
kunnen luisteren kunnen afstemmen via www.Kerkdienstgemist.nl. Toets bij het zoekscherm
Poederoijen in en u kunt de diensten beluisteren. In tegenstelling tot wat zondag is afgekondigd zal
aanstaande zondag D.V. 29 maart ds. J.G. Blom uit Kesteren om 9.30 uur voorgaan. In de diensten
zullen dus aanwezig zijn: predikant of kandidaat, kerkenraad of een gedeelte hiervan, organist(e) en
koster. Mocht er de komende week of weken nog verdere informatie zijn dan volgt dit middels het
kerkblad.
De gevolgen van de verspreiding van het coronavirus zijn diepingrijpend. Laat er in het midden van
kerk en gemeente de hartelijke voorbede zijn voor alle betrokkenen. Een voorbede die vergezeld gaat
van oprechte verootmoediging voor God, hartelijke wederkeer tot Hem en een levende hoop op Hem
Wiens kruisdood en opstanding wij in deze weken gedenken. ‘Geef Gij ons hulp in tegenheên. Bij U is
raad, bij U alleen’ (Ps. 60:7ber.). Laat er van hieruit ook het hartelijke meeleven en dienstbetoon zijn
richting hen die juist nu onze hulp nodig hebben. We willen u attenderen op onze oudere
gemeenteleden. Stuurt u hen een kaartje of doe een telefoontje naar elkaar. Van harte aanbevolen.
Wij wensen u allen gezegende diensten. Dat de Heere nog in gunst op ons wil zien.
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