
 
 

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. 
 
Dit betekent, dat 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 
 
Kerkdiensten: 
Zondag 5 april   Voorzang: 
10:00 Ds. K.J. Kaptein  Psalm 77: 7 en 8 
17:00 Ds. K.J. Kaptein  Psalm 51: 1 en 5 
 
Goede Vrijdag 10 april 
10:00 Ds. G. Noordermeer Psalm 19: 5 en 6 
19:30 Ds. K.J. Kaptein  Psalm 22: 1 en 2 
 
Zondag 1e Paasdag 12 april 
09:40-09.55 klanken op de paasmorgen 
10:00 Ds. K.J. Kaptein  Psalm 118: 11 en 12 
16:00 Ds. N. Donselaar  Psalm 119: 6 en 7 
 
Maandag 2e Paasdag 13 april 
09:30 Ds. K.J. Kaptein  Psalm 20: 1 en 5 
 
Zoals reeds eerder gemeld zijn alle bijeenkomsten tot 
nader order stil gelegd.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In de erediensten, maar ook bij een Bijbellezing of 
bezinningsbijeenkomst was u gewend dat er werd 
gecollecteerd. De dienst der offeranden is een 
wezenlijk onderdeel van de eredienst. Nu het niet 
mogelijk is om in de kerk bijeen te komen, kunt u wel 
thuis op de eerste dag van de week iets wegleggen (1 
Kor. 16: 2) door geld over te maken of digitaal te 
offeren via de website. We zien de afgelopen weken 
een toename van de bedragen die binnenkomen. De 
bedragen die rond de laatste zondag binnen gekomen 
zijn liggen op ongeveer 70% van de gebruikelijke 
opbrengst. Hartelijk dank daarvoor. Om de tot een 
goede verdeling van de binnenkomende bedragen te 
komen, vragen wij uw aandacht voor het volgende:  

1. Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om via 
de website uw bijdrage over te maken, 
verdelen wij de opbrengst gelijkelijk over de 
voor die zondag aangegeven doelen. 

2. Als u specifiek een bedrag wilt overmaken aan 
de diaconie, een diaconaal doel of de zending, 
dan verzoeken wij u dat over te maken op de 
bankrekening van de diaconie: 
NL85RABO0385879172 onder vermelding van 
het doel. 

3. Als u een bedrag wil overmaken voor de 
kerkvoogdij en/of het bouwfonds wilt u dit dan 
direct overmaken op de bankrekening van de 
kerkvoogdij: NL63RABO0385879180 onder 
vermelding van het doel. 

4. Als u een bedrag overmaakt op de 
bankrekening van de kerkvoogdij of de 
diaconie met alleen de vermelding ‘collecte’ 
dan zal het bedrag verdeeld worden over de 
voor de betreffende zondag(en) aangegeven 
doelen. 
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