Nieuwsbrief 2 - Coronavirus
Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland
Vrijdag 20 maart 2020

Geachte gemeenteleden,
De zorgen rondom de coronavirusuitbraak zijn groter geworden. Sinds deze week zijn de
scholen dicht, restaurants en grote winkels gesloten. Maar ook krijgen bezoekers geen
toegang meer tot zorgcentra.
Hierbij een tweede Nieuwsbrief waarvan het meeste ook in de kerkbode staat die deze week
verschijnt.
Kerkdiensten alleen via kerkradio of internet volgen
In de Kerkbode van deze week, zaterdag 21 maart 2020, staat nog vermeld dat we voor zondag
22 maart weer twee groepen gemeenteleden uitnodigen. Vanwege de ernst van de situatie
rondom het coronavirus hebben we als kerkenraad en kerkvoogdij op vrijdagavond 20 maart
helaas moeten besluiten om tijdens onze kerkdiensten - tot nader bericht - geen
gemeenteleden meer toe te laten. Dat is een ingrijpende beslissing, maar de grote nood van
onze tijd dringt ons daartoe.
Mocht u gemeenteleden kennen die geen internet hebben en tot de groepen behoorden die
eerst waren uitgenodigd, wilt u hen dan van deze belangrijke wijziging op de hoogte stellen?
Alle gemeenteleden roepen we op om thuis de kerkdiensten via internet of kerkradio te
beluisteren.
 Om de kerkdiensten via internet te kunnen beluisteren is nu tijdelijk geen inlogcode
nodig. Via onze website (www.hhg-oudbeijerland.nl) of via de website
kerkdienstgemist.nl kunt u meeluisteren.
 Als u geen mogelijkheden hebt om mee te luisteren, wilt u dan contact opnemen met
uw wijkouderling? Dan kunnen we kijken wat we voor u kunnen regelen.
 Nu u niet in de dienst aanwezig kunt zijn, is het mogelijk om uw bijdrage voor de
collecten over te maken op de onderstaande rekeningen:
-

Kerkvoogdij: NL 30 ABNA 0429 6404 71
t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland

-

Diaconie: NL 56 ABNA 0429 7093 58
t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Oud-Beijerland

Kerkradio
Gemeenteleden die geen mogelijkheid hebben om via internet mee te luisteren zijn
aangewezen op de kerkradio. Wij roepen die gemeenteleden op die (nog) een kerkradio in
bezit hebben maar ook de mogelijkheid hebben om via internet mee te luisteren, hun
kerkradio in te leveren bij één van de leden van de kerkvoogdij.

Zondagsschool
Nu er geen zondagsschool is, is het goed om als ouders de geschiedenis uit de Kinderbijbel
voor te lezen die volgens het rooster aan de beurt is. Leg de psalm en de tekst uit die geleerd
moet worden en zing ook enkele psalmen. Dit is sowieso krachtens onze doopbelofte de
opdracht voor ouders. De Heere zegene dit thuisonderwijs.
Andere samenkomsten
Alle samenkomsten door de week in ons kerkgebouw liggen tot nader bericht stil. De
Bijbellezing van woensdag 25 maart gaat niet door. Evenals de aannemingsavond en de
belijdenisdienst. De uitgifte van collectebonnen komt tot nader bericht ook te vervallen.
Meditatie en gebed op de dinsdagavond
Aanstaande dinsdagavond D.V. 24 maart om 19.30 uur verzorgt ds. J. Joppe vanuit onze kerk
een meditatie waarbij in gebed de nood van ons land aan de Heere wordt voorgelegd. Dit is
via internet en kerkradio te beluisteren. Het is de bedoeling dat dit iedere dinsdagavond om
19.30 uur beluisterd kan worden.
Huisbezoeken
Tot nader bericht zullen er geen huisbezoeken plaatsvinden. Alle gemaakte afspraken van de
kerkenraad hiervoor, alsook de geplande gesprekken met belijdeniscatechisanten komen te
vervallen.
Kaarten / tekeningen voor bewoners van de zorgcentra en eenzame ouderen
Momenteel is de zorgafdeling van de Rembrandt volledig gesloten voor bezoekers. In
Poorthuis in Nieuw-Beijerland mag alleen de mantelzorger op bezoek komen. Dat heeft voor
de bewoners van deze en andere zorginstellingen een geweldige impact.
We vragen aan jong en oud om kaarten en tekeningen te maken voor de mensen in de
zorgcentra en hierbij ook te denken aan alleenstaande en eenzame ouderen uit de gemeente.
Afscheidsavond ds. J. Joppe
We gaan er vooralsnog van uit dat de afscheidsavond doorgaat. Gemeenteleden kunnen zich
nog altijd opgeven. Pas kort voor de datum van 17 april zal eventueel besloten worden tot het
annuleren van de avond.
In deze grote zorgen die ons allen treffen Gods genadige nabijheid toegebeden.
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