Update: 20-03-2020
Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.
(Psalm 31: 4)
Geliefde broeders en zusters van onze gemeente,
Ongetwijfeld volgt u de berichtgeving rondom het coronavirus (COVID-19). De overheid kondigt steeds nieuwe, veranderende
maatregelen aan om het virus te bestrijden. De PKN geeft op basis van deze maatregelen adviezen aan de kerken wat te doen met
de kerkelijke samenkomsten en andere activiteiten. Deze maatregelen gelden voorlopig tot 6 april.
Als kerkenraad geven we gehoor aan deze maatregelen. We zijn dankbaar dat we afgelopen zondag nog met een deel van de
gemeente samen konden komen, maar tot ons verdriet moeten we mededelen dat dat niet langer mogelijk is. Strikt genomen is
deze ruimte er nog wel binnen de adviezen van de PKN, maar anderzijds geven zij het dringende advies om de voorkeur te geven
aan online kerkdiensten of met zo min mogelijk mensen samen te komen, omdat dit het minst risicovol is. Het is een ingrijpend
besluit om te bepalen dat de kerk niet meer opengaat voor de gemeente. Tegelijkertijd is het een zegen dat het Woord van God
en het gebed van de gemeente door kan gaan via kerkradio en internet. Als u niet zelf de mogelijkheid hebt om mee te luisteren,
zoek dan hulp in uw omgeving om bijvoorbeeld samen te luisteren.
Concreet geldt het volgende:
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De diensten gaan door met alleen de predikant, kerkenraad, koster en organist. De liturgie blijft verder zoals u dat
gewend bent.
De kerkelijke activiteiten zijn bijna allemaal tot stilstand gekomen. Dit zal bij velen van u een gevoel van leegte en
gemis oproepen. Om toch nog enigszins contact met elkaar te kunnen houden, wordt er de komende weken op
woensdagavond een meditatie door onze predikant uitgezonden. Deze meditaties worden live uitgezonden om 19:30
en duren 15-20 minuten. De meditaties staan in het teken van de huidige situatie waarin we ons momenteel bevinden.
De kerkdiensten en meditaties worden uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl, waardoor eenieder deze thuis mee kan
beleven. Mocht u iemand kennen waarvan u weet dat de betreffende persoon niet beschikt over internet of kerkradio,
dan vragen wij u deze persoon kenbaar te maken bij dhr. A. Treuren (06 46 17 53 20). We proberen er dan voor te zorgen
dat hier een extra kerkradio bezorgd wordt.
Eén onderdeel van de dienst is niet mogelijk met thuis meeluisteren, namelijk de collecte. Het is goed dat te beseffen.
Als u graag uw giften wilt geven, kunt u deze overmaken naar onderstaande rekeningnummers.
o Diaconie: Diaconie Herv. Gem. Nieuwland - NL61 RABO 0322 2881 50
o Kerkrentmeesters: Herv. Gem. Nieuwland College van Kerkrentmeesters - NL89 RABO 0373 7052 12. De
opbrengsten worden evenredig verdeeld over kerk en onderhoudsfonds. Mocht u een andere verdeling of
bestemming voor ogen hebben, dan verzoeken wij u dit te vermelden in de omschrijving van de overboeking.
Enveloppen voor verjaardag fonds en kerkradio-busjes worden niet meer opgehaald.
Het ouderenpastoraat wordt opgeschort. We doen dit met pijn in het hart, maar zullen ook hierin het advies van de
overheid volgen. Heeft u door wat voor omstandigheden dan ook behoefte aan een pastoraal gesprek, neem dan contact
op met ds. A. van der Stoep (0183-352677).
Reguliere, kleinschalige gemeenteactiviteiten worden afgelast. Denk hierbij aan clubs, catechisaties, bijbelkring, jonge
lidmatenkring en dergelijke.
De huisbezoeken worden afgelast.
Bij vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling en/of scriba (06-54753327).
Houd voor verdere informatie de website van de kerk in de gaten. (hervormdnieuwland.nl)

Als laatste, laten we elkaar als gemeente vasthouden juist in deze tijd van nood en extra naar elkaar om blijven zien. Gods zegen
op de plaats waar u of jij bent gesteld.

Hartelijke groet van uw kerkenraad

