Hervormde Gemeente Zwartebroek-Terschuur

Beste gemeenteleden,
Met deze brief willen wij u informeren over de gevolgen van het corona virus voor de
activiteiten van onze gemeente.
Kerkdienst
De reguliere diensten op zondag zullen geen doorgang vinden. Alhoewel de kerkdeuren
gesloten blijven, wordt er om 09:30 uur een meditatie verzorgd door een predikant. Ook zal
een ouderling de afkondigingen voorlezen. Dit wordt uitgezonden via de kerkradio en
internet. ’s Avonds wordt om 18:30 uur een eerder gehouden dienst uitgezonden via de
kerkradio en internet.
Bijdragen voor collectes van de diaconie en kerkvoogdij kunt u overmaken op IBAN
NL35 RABO 0366 3183 73 (diaconie) en NL27 RABO 0366 3450 95 (kerkvoogdij).
Bent u niet in de gelegenheid om diensten via internet te beluisteren, neem dan contact op
met de diaconie. Er zijn nog een aantal kerkradio’s beschikbaar.
Activiteiten
Overige kerkelijke activiteiten zijn vooralsnog tot en met 6 april afgelast. Hieronder vallen
ook alle kringen, verenigingen en het jeugdwerk. Er worden ook geen reguliere huisbezoeken
afgelegd. Schroom niet om bij ziekte of een andere aanleiding voor een pastoraal gesprek
contact op te nemen met uw wijkouderling.
Actuele informatie
Via de website www.hervormdzwartebroekterschuur.nl houden we u op de hoogte van
actuele informatie en wijzigingen. Heeft u niet de mogelijkheid de website te bezoeken en
heeft u niemand in uw directe omgeving die u hiermee kan helpen, neem dan contact op met
uw wijkouderling.
Tenslotte
In deze periode zonder activiteiten en minder sociale contacten is er grotere kans dat
mensen, met name ouderen, vereenzamen. Heb daar oog voor. Daarom een oproep aan
kinderen, jongeren en volwassenen: Zie naar elkaar om, help elkaar waar nodig. Deel
informatie van de website, bel elkaar eens vaker, doe een boodschap voor wie dat zelf niet
kan en bidt voor elkaar.
Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. (Rom 12:12)
Uw en jouw kerkenraad.
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Contactgegevens
Ouderlingen:
J. (jaap) van de Bunt
G. Kamphorst
T. Kuijt
H. van Rijn
N. Verweij
A. Bos (jeugdouderling)

:
:
:
:
:
:

06-19348127
06-55177934
06-19538685
06-22428172
06-13090581
0342-440876

Scriba
L. Hazeleger

:

0342-461427

Diaconie
A. Ringeling

:

06-27744193

Het kruis bestaat uit twee balken:
De horizontale balk en de verticale balk.
De verticale balk staat voor de relatie
tussen God en de mens.
De horizontale balk staat voor de
relatie tussen mensen onderling.
God ziet om naar mensen. Mensen worden
opgeroepen om naar elkaar om te zien.

