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Ouddorp, 24 maart 2020

Aan de gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Ouddorp

Onderwerp: Beslissingen inzake aangescherpte maatregelen tegen Coronavirus

Geliefde gemeente,

Met de aanscherpingen van de maatregelen tegen het coronavirus, ingegaan op maandag 23
maart 2020, komen alle bijeenkomsten te vervallen tot en met 1 juni 2020.
Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen in het kerkgebouw beseffen we hoe waardevol het
samenkomen is. We missen het samen zingen, bidden, horen, ontmoeten… We worden ons meer
en meer bewust hoe wezenlijk dit alles is voor ons samen kerk-zijn en voor ons persoonlijk geloof.
Het gaat in ons geval om de Erediensten (inclusief de sacramenten), Goede Vrijdag dienst, Paas
diensten. Maar ook de (kerkelijke)vergaderingen, de kringen, de jeugdclub, de zondagsschool, de
belijdenis catechese (inclusief aannemingsavond en belijdenisdienst). En alle zangavonden,
kooravonden en concertuitvoeringen. Daarnaast had de activiteiten commissie nog de
vrijwilligersavond (12 mei) en de Jaarmarkt (22 mei) gepland, dit kan helaas ook geen doorgang
vinden.
Het pastoraat, het fysiek bezoeken van ouderen, alleenstaanden en zieken zoals wordt verzorgd
door Prop Mauritz, ligt voorlopig ook stil. Wel zullen gesprekken en contacten telefonisch worden
opgevolgd. Dit geldt ook voor de reguliere huisbezoeken door de wijkouderlingen.
Het is zeer aangrijpend om dergelijke beslissingen te nemen, waarbij gedacht wordt aan de vrije
doorgang van Gods Woord en de eenheid en samenzijn van onze gemeente. Desalniettemin
hebben we een groot en machtig God, waarin we het volste geloof en vertrouwen hebben. We
wekken u dan ook op tot gebed met in gedachten de woorden van Romeinen 8 vers 28: “En wij
weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen,
die naar Zijn voornemen geroepen zijn.”
Het ligt in ons verlangen om daar waar mogelijk toch elke zondag een actuele preek te verzorgen.
Zeker in deze tijd van zorgen, medeleven en snel veranderende situaties is daar behoefte aan.
Tevens geeft dit de mogelijkheid om wekelijks de voorbeden te doen!
Voor de zondag morgen geldt, indien de geplande voorganger hier mee instemt, dat er een live dienst
wordt uitgezonden via de kerkradio / kerkomroep.nl (wellicht met een iets aangepaste/ingekorte liturgie).
De voorganger zal worden bijgestaan door een ouderling en een diaken. Voor aanstaande zondag DV
maart om 9:30 uur hoopt Ds W. van Weelden uit Oud Alblas de uitzending te verzorgen.
Voor de zondag avond wordt verwezen naar het digitaal alternatief van onze gemeente via
kerkomroep.nl (https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10888). Er zullen steeds een aantal diensten
beschikbaar zijn om te kijken of te luisteren, dit is voor eenieder toegankelijk op elk gewenst tijdstip.
We zoeken nog uit of we ook een bepaalde dienst uit het verleden kunnen uitzenden op het
gebruikelijk tijdstip van de zondag avond dienst. Hierover later meer.
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Mochten er situaties van crisispastoraat zijn, dan verzoeken we u contact op te nemen met uw
wijkouderling (of de sciba), waarna vervolgens in overleg met onze pastoraal werker Prop Mauritz
contact wordt opgenomen.
Tenslotte vragen we aandacht voor een heel praktische zaak. De inkomsten van de kerk via de
collectes staan uiteraard geheel niet op de eerste plaats, nu we eerst naar elkaar willen omzien en
de voortgang van Gods Evangelie graag in gang willen houden. Toch dienen we als goed
rentmeesters na te denken over creatief collecteren. Niet omdat het in de kerk blijkbaar weer over
geld moet gaan, maar omdat de ‘dienst der offerande’ wezenlijk is voor de eredienst en een groot
deel van de kosten van onze gemeente gewoon doorlopen. Voor de zegen spreken we onze
gebeden uit voor God en geven wij onze gaven in de ‘dienst van de dankbaarheid’.
We vragen u vriendelijk, naar gelang u kunt missen, deze dankbaarheid in de vorm van een
digitale collecte-gift tot en met 1 juni over te maken op
Kerkrentmeesters rekening nummer NL87 RABO 0341 6707 07 en/of
Diaconie rekening nummer NL65 RABO 0341 6707 15;
tnv. Herv. Gem. Ouddorp; onder vermelding van “collecte”.
Een hele bijzondere situatie is er gaande in onze gemeente, ons land en de hele wereld. De Heere
gaat Zijn Goddelijke en voor ons vaak onnavolgbare weg. Zijn wil geschiedde. Zo mogen we ook
alles in biddend opzien aan Zijn voeten leggen.
We vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, al realiseren we ons dat u
wellicht nog vele vragen zult hebben. We vragen uw begrip voor de situatie en uw kerkenraad
hoopt regelmatig onderling contact te hebben om de actuele situatie in de gaten te houden.
Gods zegen en hartelijk groet,
Hoogachtend,

Uw kerkenraad

