D ORDRECHT, 14 MAART 2020
Geachte gemeenteleden,
De hele wereld en ook ons land wordt geconfronteerd met de ernstige gevolgen van het corona-virus. De
minister-president heeft op 12 maart opgeroepen om voorlopig geen bijeenkomsten te houden met meer
dan 100 personen. Als kerkenraad hebben we ons hierop bezonnen. De inzetting van de HEERE om de
rustdag te heiligen heeft voor ons het hoogste gewicht. Tegelijkertijd hebben we onze verantwoordelijkheid
te nemen door de richtlijnen, die de overheid geeft, op te volgen.
We willen de kerkdiensten zo lang mogelijk door laten gaan en willen dat doen door de gemeente in 15
groepen te verdelen die samenkomen met de dominee, een delegatie van de kerkenraad, de organist,
koster en 2 mensen van de BHV zodat we passend binnen de richtlijnen van de overheid de erediensten
kunnen houden. Tevens volgt de kerkenraad hiermee de richtlijnen van het kerkelijk bureau van de
Gereformeerde Gemeenten. De kerkenraad heeft een aantal besluiten genomen die hier verband mee
houden en roept de gemeente vriendelijk en dringend op de richtlijnen aan te houden.















De kerkdiensten gaan door in afgeslankte vorm (maximaal 100 personen) dit zal op alfabet
gebeuren. Op de website vindt u het overzicht en kunt u zien wanneer u de dienst kunt bezoeken.
Tevens is besloten om ook door de week diensten te houden. De indeling voor deze diensten zijn
ook opgenomen in het overzicht. Alle leden die ouder zijn dan 70 jaar adviseren we om thuis de
dienst te volgen omdat zij tot de extra kwetsbare groep behoren.
De diensten zullen (met videobeeld) worden uitgezonden via YouTube. U wordt dringend verzocht
om zo veel mogelijk dat kanaal te gebruiken zodat de website niet overbelast wordt.
Tijdens de diensten zal er niet worden gecollecteerd en de kerkenraad roept u op om per bank over
te maken. Hierbij kunt u de volgende rekeningen gebruiken;
 Voor de kerk
: NL52ABNA0443300003
(tevens extra collecten)
 Voor diaconie
: NL30ABNA0443300011
 Voor bouwfonds : NL16ABNA0443897298
Er zal geen muntuitgifte zijn.
Verenigingen komen niet bijeen.
Er zullen geen catechisaties zijn m.u.v. de belijdeniscatechisatie.
Er zal geen crèche zijn in de kerk.
De huisbezoeken worden uitgesteld.
De ouderenmiddag gaat niet door.
Er zullen geen kerkenraadsvergaderingen worden gehouden. Een deel van de kerkenraad overlegt
voortdurend en neemt de nodige beslissingen en volgt de ontwikkelingen nauwkeurig.
De rouwdiensten zullen worden beschouwd als familieaangelegenheid. Bij condoleren wordt geen
hand gegeven en er zullen tafels geplaatst worden tussen de familie en de bezoekers.
Pastorale bezoeken kunnen wel doorgaan. De kerkenraad nodigt u van harte uit om, wanneer u
behoefte heeft aan (pastoraal) bezoek, contact op te nemen met uw wijkouderling of wijkdiaken.

Wij ervaren deze maatregelen als diepingrijpend, maar belijden dat alle dingen in Gods hand zijn. Het is
ons uitzien dat Hij deze ernstige roepstem wil heiligen aan ons hart. Het zal een grote vreugde zijn
wanneer we weer samen naar Gods huis mogen gaan. Beseffend wat een zegen dat is. Laten we als
gemeente en persoonlijk de Heere bidden om Zijn zegen en bewaring.
Met hartelijke groet en bede om Zijn zegen,
De Kerkenraad
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