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En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren.  

(Psalm 50 : 15) 

Heeft u en heb jij  het alarmnummer 5015 al nodig gekregen? Zie op Hem! 

De nood is groot, maar de Redder is zo machtig! Dat de vrucht van Zijn Woord heerlijk mag zijn: Dat u 

en jij Hem zal eren.  Jong en oud : “Roep Hem aan, voor tijd en eeuwigheid!”. 

Geachte gemeente, 

Afgelopen zondag 15 maart hebben velen thuis beluisterd. Alles mocht in goede orde zijn voortgang 

vinden, ook de technische middelen hebben hier aan bijgedragen. 

In de achterliggende week is door de overheid duidelijk gemaakt dat de situatie in ons land zorgelijk 

is. Er zijn nieuwe verscherpte maatregelen genomen, en die hebben veel impact met name voor onze 

gezinnen die schoolgaande kinderen en jongeren hebben. Daarbij zijn de al eerder geldende 

maatregelen verlengd naar 6 april.  

Woensdagavond is een klein comité van de colleges kerkenraad en kerkbestuur opnieuw bij elkaar 

gekomen om de afgelopen zondag te evalueren en te bekijken op welke wijze de aanstaande 

erediensten gaan plaatsvinden. 

Als colleges vinden we van groot belang dat de erediensten, toch doorgang kunnen vinden.  

Na contact met onze burgemeester van de Vijfheerenlanden, hebben we op zijn advies de richtlijnen 

voor het bezoekers aantal nog verder beperkt, dit om gezondheidsrisico’s te beperken.   

 

De aankomende erediensten (in ieder geval t/m D.V. 5 april) worden op de volgende wijze ingevuld: 

- Enkel alle alleenstaande personen, onder 70 jaar (zowel uit Leerbroek als daarbuiten) zonder 

één van de Corona-symptomen (zoals hoesten, keelpijn, snotteren) mogen iedere eredienst 

bezoeken. Tijdens de erediensten zullen de colleges van kerkenraad en kerkbestuur ook 

aanwezig zijn. 

De overige leden dienen thuis te blijven en de erediensten daar (live) te volgen. 

We rekenen op uw begrip en medewerking en vertrouwen erop dat u hierin uw verantwoordelijkheid 

neemt. 

 

  



Nog steeds gelden de volgende maatregelen voor die gemeente leden die de erediensten bezoeken: 

- Toegang alleen via de toreningang. 

- Bij het verlaten van het kerkgebouw enige afstand van elkaar houden. 

- U wordt verzocht om verspreid in het kerkgebouw plaats te nemen. 

- Bij de uitgang staan collectebussen voor de 3 collecten. 

- Uiteraard laten we de keuze om de dienst onder deze omstandigheden bij te wonen aan u. 

Uitzending erediensten 

Kerkomroep 

De erediensten zullen (zoals gebruikelijk) live uitgezonden worden via Kerkomroep.nl en de 

kerktelefoon.  

Alternatief voor Kerkomroep 

Afgelopen zondag heeft Kerkomroep een kleine onderbreking gehad, de kans is aanwezig dat a.s. 

zondag dat weer kan gebeuren. We hebben op de website een alternatieve manier geplaatst in plaats 

van Kerkomroep voor het live meeluisteren. 

Beeld en geluid verbinding 

Vanuit de gemeente, en vooral vanuit de gezinnen, zijn meerdere vragen gekomen of het mogelijk is 

om de dienst thuis te volgen via een beeldverbinding. We hebben deze optie besproken in de beide 

colleges. Afgelopen zondag werd door ds. Zoet in het gebed voorbede gedaan voor onze jongeren en 

kinderen dat het moeilijk is om de aandacht bij het luisteren erbij te houden. We kunnen allemaal wel 

aanvoelen hoe moeilijk en lastig dat kan zijn. 

Als colleges hebben we daarom besloten om een beeldverbinding met geluid te realiseren. 

Hierbij hebben we een paar voorwaarden gesteld: 

- De beeldverbinding wordt alleen gebruikt in deze periode van overheidsmaatregelen. 

- U kunt zelf kiezen welke meeluister verbinding u kiest met of zonder beeld. 

- De eredienst is niet terug te bekijken, het is alleen live uitzending. 

Om de beeldverbinding te kunnen gebruiken verwijzen we nu naar deze website waarop staat 

vermeld hoe het werkt. 

Heeft u de mogelijkheid om thuis mee te luisteren en weet u van (oudere) gemeenteleden die deze 

mogelijkheid niet hebben, dan vragen we u om deze mensen gelegenheid te geven om de diensten 

te kunnen volgen. 

Algemene aandachtspunten: 

- Huisbezoeken zijn tot nader order stop gezet 

- Bezoeken door predikant, pastoraalwerker of ambtsdragers gaan door, na telefonisch overleg. 

- U mag zich vrij voelen om pastoraal bezoek af te melden 

- Voor de thuisluisteraars die een bijdrage willen doen voor de collecte wijzen we u op de 

mogelijkheid om dit per bank over te maken. Dat kan naar de volgende rekeningnummers: 

o Diaconie : NL47 RABO 033.53.00.758 t.n.v. Diaconie HHG Leerbroek  

o.v.v. “Diaconie collecte”. 

o Kerkvoogdij : NL17 RABO 033.53.53.096 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Leerbroek 

o.v.v. “Kerkvoogdij collecte”.  

o Extra collecte : Dit ligt aan de bestemming naar Diaconie of Kerkvoogdij 

o.v.v. het doel van de collecte, zie hiervoor de Zaaier. 

  



Kerkelijke uitzendingen 

De meeste kerkelijke activiteiten zijn vorige week per direct gestopt. Met de technische middelen 

willen we toch een aantal dingen door laten gaan. Op de tijd van het bezinningsuur zal onze 

predikant een meditatie houden die via kerktelefoon en beeldverbinding wordt uitgezonden.  Een 

“ouderenmiddag” op 1 april zal alleen via kerktelefoon uitgezonden  worden. Zie voor meer info deze 

website op welk moment de uitzending zal plaatsvinden. 

Nieuwe berichtgeving 

Bij wijzigingen of nieuwe maatregelen zullen we u hierover zo spoedig mogelijk informeren. Alle 

mededelingen hieromtrent worden alleen op onze website geplaatst op www.hhgleerbroek.nl. Houd 

onze website in de gaten. We roepen u op om onze oudere gemeenteleden in uw omgeving, die geen 

internettoegang hebben, de informatie die op onze website vermeld staat mee te delen. 

Heeft u na dit lezen nog vragen dan kunt contact opnemen met uw wijkouderling, scriba (tel. 0345 – 

599 722) of de voorzitter van het kerkbestuur dhr. P.E. de Leeuw (tel. 0345 – 619 350). 

Gemeente,  

Voor ons als colleges was het een bijzondere zondag om de erediensten met een klein aantal 

gemeenteleden in Gods huis samen te komen en velen van ons hebben thuis meegeluisterd. 

Ondanks de situatie zijn we met elkaar verbonden door het Woord. Dat Woord houdt stand in 

eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken hoe de situatie ook is, houdt daaraan vast. 

Als kerkenraad willen we u en jou nog wijzen op het volgende: In deze situatie blijven vele mensen 

thuis, met name voor ouderen, zieken, alleenstaanden is dat niet eenvoudig. Heb in deze tijden oog 

voor elkaar in de vorm van een kaartje, boodschappen doen, apotheekbezoek e.d.  

In deze tijd wordt ervaren hoe afhankelijk we als mens zijn. Via de media krijgen we veel te horen, 

laten we enkel bij Hem om redding en uitkomst vragen. In verschillende kerken worden momenten 

van bidstond gehouden. Laten we als gemeente alle omstandigheden dagelijks in onze gebeden 

gedenken. 

We wensen u allen, ieder in zijn omstandigheden, Gods kracht en sterkte toe en voor de aankomende 

zondag gezegende diensten toe. 

 

Namens uw en jou kerkenraad en kerkbestuur, 

  

dhr. E.A. Klok, scriba 

dhr. W. Uittenbogaard, secretaris 

 

 

http://www.hhgleerbroek.nl/

