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Leerbroek, 14 maart 2020

Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en
met rouwklage. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is
genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.
Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot
spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God. (Joël 2)
Met deze woorden mochten we als colleges het crisisoverleg beginnen. Dat deze woorden voor de
gemeente tot zegen mogen zijn en dat we hierin Gods roepstem mogen verstaan.

Geachte gemeente,
In de achterliggende week zijn door het RIVM (onderdeel van de overheid) nieuwe richtlijnen
opgesteld rondom het Corona-virus. Dat betekent dat er geen bijeenkomsten mogen plaatsvinden
waar meer dan 100 mensen samenkomen. Vrijdagavond zijn de colleges kerkenraad en kerkbestuur
bij elkaar gekomen om maatregelen te treffen voor de voortgang van de aanstaande erediensten.
Als gemeente dienen we in deze situatie onze overheid te gehoorzamen en onze
verantwoordelijkheid te nemen.
We vinden het als colleges van wezenlijk belang dat de erediensten, hoewel in afgeslankte vorm,
toch op de gebruikelijke tijden doorgang kunnen vinden. In de diensten van a.s. zondag hoopt
ds. D. Zoet uit Garderen voor te gaan.

Om aan de richtlijnen van de overheid te voldoen willen we de erediensten van 15 maart a.s. op de
volgende wijze invullen:
Alleen de personen uit een 1, 2 of 3 persoonshuishoudens (onder de 70 jaar) uit de woonplaats
Leerbroek mogen de beide aanstaande erediensten bezoeken.
De volgende leden dienen thuis te blijven en de erediensten daar (live) te volgen:
-

Alle leden buiten de woonplaats Leerbroek
Leden van 70 jaar en ouder
Gemeenteleden met één van de Corona-symptomen (zoals hoesten, keelpijn, snotteren).

We rekenen op uw begrip en medewerking en vertrouwen erop dat u hierin uw verantwoordelijkheid
neemt zodat het aantal bezoekers onder vastgestelde maximum van 100 blijft.

In aansluiting op bovenvermelde gelden de volgende maatregelen:
-

Er is geen kinderopvang.
Toegang alleen via de toreningang.
Tijdens de erediensten zullen de aanwezige kerkbestuursleden de plaatsen verdelen. U
wordt verzocht om verspreid in het kerkgebouw plaats te nemen.
Bij de 2 uitgangen staan collectebussen voor de 3 collecten.

Uitzending erediensten
Zoals gebruikelijk zullen de erediensten live uitgezonden worden via Kerkomroep.nl en de
gebruikelijke kerktelefoon. De kans is aanwezig dat door de hoeveelheid luisteraars onvoldoende
capaciteit is bij Kerkomroep.nl. Mocht live meeluisteren niet mogelijk zijn dan kunt u de dienst via
Kerkomroep.nl of onze eigen website op een ander tijdstip terugluisteren.
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 bij u thuis uit te nodigen om de
diensten te kunnen volgen.
Algemene aandachtspunten:
-

Tot nader order zal er geen enkele kerkelijke activiteit of bijeenkomst plaatsvinden,
m.u.v. belijdeniscatechisatie en de huisbezoeken.
Het Heilig Avondmaal moet helaas worden uitgesteld
Bezoeken door predikant, pastoraalwerker of ambtsdragers gaan door.
U mag zich vrij voelen om pastoraal bezoek af te melden
In tegenstelling wat in de Zaaier staat vermeld zal de jaarvergadering van de NPV niet
doorgaan.

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,
Als kerkenraad en kerkbestuur voelen we ons genoodzaakt om deze maatregelen te nemen. Dit
hebben we wel overwogen en niet lichtvaardig gedaan. We hopen op uw begrip. In afhankelijkheid
van Hem, Die alles in Zijn Hand heeft, willen we u vragen om dit alles in uw voorbede te gedenken.
We wensen u allen in deze bijzondere omstandigheden gezegende diensten toe.
Namens uw kerkenraad en kerkbestuur,

dhr. E.A. Klok, scriba
dhr. W. Uittenbogaard, secretaris

