
 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE INZAKE CORONAVIRUS 
 
Namens uw kerkenraad willen wij u in dezen het 
volgende meedelen. 
 
De huidige maatregelen zullen zeker voor de gehele 
maand april gelden. Komende dinsdag komt onze 
regering met de mededeling hoe één en ander na 28 
april zal zijn. Gelet op de ontwikkeling van het virus, 
hebben wij ons voor te bereiden, dat ook in de maand 
mei maatregelen zullen gelden die een beperking 
opleggen aan het samenkomen zoals wij dat gewend 
zijn. 
 
Tegelijkertijd willen wij niet vooruitlopen op de zaken 
die met ons gedeeld zullen worden. Wij hopen in de 
nieuwsbrief van volgende week meer helderheid te 
kunnen bieden voor het vervolg van onze 
samenkomsten. 
 
Dit betekent, dat vooralsnog zal worden vastgehouden 
aan de reeds genomen stappen: alleen de 
dienstdoende predikant, ouderling en diaken. Alsmede 
een organist, de koster (is ook BHV’er) en technicus. Dit 
betekent dat er maximaal 6 personen aanwezig zullen 
zijn. De diensten zijn via de bekende kanalen te volgen, 
zoals de live-stream op onze gemeente website:  
www.hhgridderkerk.nl 
 
Bijbellezing 
Komende woensdag 22 april zal er weer een 
Bijbellezing zijn. De aanvang is 20:00 uur. 
 
Muziekprogramma kerktelefoon 
Vanaf deze week hopen we elke dinsdagavond een 
uitzending voor de kerktelefoon/kerkdienstgemist.nl 
(20.00 – 21.00 uur) te verzorgen. De laatste dinsdag 
van de maand is dat een uitzending waarin een preek 
wordt voorgelezen zoals u gewend bent. Op de andere 
dinsdagavonden zal er een mooi en gevarieerd 
muziekprogramma worden verzorgd. 
 
 

 
 
Psalm 91: 1 
Hij, die op Gods bescherming wacht, 
Wordt door den hoogsten Ko - ning 
Beveiligd in den duist'ren nacht, 
Beschaduwd in Gods wo - ning. 
Dies noem ik God, zo goed als groot 
Voor hen, die op Hem bouwen, 
Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood, 
Den God van mijn betrouwen.  
 
Kerkdiensten: 
Zondag 19 april   Voorzang: 
10:00 Ds. J.A. Kloosterman Psalm 79: 5 en 7 
17:00 Ds. J.A. Kloosterman Psalm   9: 10 en 11 
 
Zondag 26 april 
10:00 Ds. K.J. Kaptein  Psalm   21: 5 en 6 
17:00 Ds. K.J. Kaptein  Psalm 124: 3 en 4 
 
Zondag   3 mei 
10:00 Ds. F. van Binsbergen Psalm   22: 5 en 6 
17:00 Kand. G.M. Bosker Psalm   23: 1 en 2 
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