
 
 

 
PRAKTISCHE INFORMATIE INZAKE CORONAVIRUS 
 
Namens uw kerkenraad willen wij u in dezen het volgende 
meedelen. 
 
Met dankbaarheid zien terug wij op afgelopen zondag. Het 
Woord mocht uitgaan, de Verkondiging zijn voortgang 
hebben. Na een week waarin veel tot ons is gekomen en de 
zorgen alleen maar groter worden als het gaat om de omvang 
van het Coronavirus, willen wij u informeren over de 
voortgang van ons gemeenteleven. 
Het moderamen van de kerkenraad heeft besloten om tot 
nader order - maar in ieder geval de aankomende drie weken, 
dus tot en met zondag 5 april - de volgende werkwijze te 
hanteren: 
 
Ouderen en zij die verkoudheidsklachten hebben worden 
geadviseerd thuis te blijven. 
 
Er zal geen kinderoppas zijn. 
 
De kerkdiensten zullen op de gebruikelijke wijze doorgaan, 
waarbij het aantal toegestane leden, overeenkomstig het 
door de overheid gestelde, maximaal 100 zal bedragen. Dit is 
inclusief allen die medewerking hebben te verlenen aan de 
diensten. Nadrukkelijk vragen wij u verspreid in de kerkzaal te 
gaan zitten.   
Per wijk zal een dienst meegemaakt kunnen worden. 
 
Onderstaand treft u het rooster voor de komende drie 
zondagen aan: 
Zondag 22 maart: in de ochtenddienst wijk 3 van ouderling De 
Vree. In de middagdienst wijk 4 van ouderling Van Wijk 
Zondag 29 maart: in de ochtenddienst wijk 5 van ouderling 
Leenheer en wijk 6 van ouderling Van der Hoog. In de 
middagdienst wijk 7 van ouderling Casteleijn. 
Zondag 5 april: in de morgendienst wijk 8 van ouderling Van 
der Meulen. In de middagdienst wijk 1 van ouderling 
Verhoeven. 
 

De Bijbellezing op 25 maart zal doorgaan, maar zonder 
gemeenteleden. De lezing is via de livestream op de 
gemeentewebsite www.hhgridderkerk.nl te volgen.  
 
De collecte zal net als in de laatste diensten aan de uitgang 
plaatsvinden. 
 
Daarbij wordt opgemerkt dat u via de bovengenoemde site 
ook uw bijdrage in de dienst der offeranden kunt geven. Op 
de website klikt u op de beginpagina op het woord Collecte. U  
kunt zo uw bijdrage geven. 
 
Zoals reeds eerder gemeld zijn alle bijeenkomsten tot nader 
order stil gelegd. 
 
Ook alle huisbezoeken zijn tot nader order uitgesteld. 
Uiteraard kunt u altijd uw wijkouderling telefonisch 
benaderen, indien daartoe behoefte is. 
 
Laten wij ook in deze bijzondere tijd oog voor elkaar hebben. 
Verpleeghuizen zijn op slot, ouderen daar krijgen geen bezoek 
meer: stuur een kaartje. Maar ook wellicht bij u in de straat. 
Draagt elkanders lasten. 
 
De nieuwsbrief met gemeentenieuws zal via de e-mail 
verspreid worden. Ontvangt u als lid geen nieuwsbrief via de 
mail, dan kunt u uw e-mailadres doorgeven aan 
scribaat@hhgridderkerk.nl 
 
Tot slot bidden wij u de troost van Psalm 91 toe. 
 
Hij, die op Gods bescherming wacht, 
Wordt door den hoogsten Koning, 
Beveiligd in den duistren nacht, 
Beschaduwd in Gods woning. 
Dies noem ik God, zo goed als groot 
Voor hen, die op Hem bouwen, 
Mijn burg, mijn toevlucht in den nood, 
Den God van mijn betrouwen. 
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