Geachte gemeente,

Woensdag 12 maart heeft het kabinet in overleg met het RIVM het beleid in verband met het Corona
virus aangescherpt en adviseert iedereen die last heeft van de luchtwegen en/of koorts dringend om
thuis te blijven. Daarnaast worden alle bijeenkomsten van meer dan honderd personen afgelast.
Deze maatregelen gelden in ieder geval voor de maand maart. U kunt de verklaring vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwemaatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

Als Hervormde Gemeente van Hazerswoude willen we gehoor geven aan wat de overheid van ons
vraagt. Aan de andere kant willen we als gemeente de lofzang gaande houden en ook met en voor
elkaar bidden, stil zijn en luisteren naar wat de Here God ons te zeggen heeft.
Daarom nemen we de volgende maatregelen:
Op zondagmorgen is er geen dienst in de kerk. We vragen u een dienst te volgen op televisie, radio of
internet. Een aantal mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:
-

Ds. René de Reuver leidt op zondag 15 maart op NPO 2 (tijdstip nog onbekend) vanuit de
kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een korte meditatie.
Op Groot Nieuws Radio is er een uitzending om 10.00u. Zondag 15 maart gaat ds. Ron van
der Spoel voor.
Op www.kerkomroep.nl kunt u ook een diensten volgen van bijvoorbeeld eerdere zondagen.

Zondagavond is er wel een eredienst in de kerk. We nodigen daarvoor de eerste zondag (15mrt) de
gemeenteleden ten oosten van het kruispunt uit, de tweede zondag (22mrt) de gemeenteleden ten
westen van het kruispunt enzovoort. We vragen van u om de dienst niet te bezoeken als u tot een
risicogroep behoort of als u gezondheidsklachten heeft. Daarmee hopen we op een kerkbezoek van
minder dan 100 personen en een meelevende gemeente thuis, die de dienst volgt via www.
kerkomroep.nl.

We kiezen hiervoor, omdat er op zondagmorgen meer mogelijkheden zijn om een dienst te volgen
via de media. We begrijpen dat de situatie ingrijpend is. We zoeken hiermee goede mogelijkheden
om gemeente te kunnen zijn. Maar weten ons ook verantwoordelijk in het voorkomen van ziekte en
in het volgen van de overheid. We vragen ieder dringend om deze informatie door te geven binnen
de gemeente. De overige activiteiten zoals club en catechese gaan vooralsnog door, omdat het om
kleinere aantallen personen gaat.
We hopen en bidden dat deze maatregelen spoedig niet meer nodig zullen zijn. We vragen uw
voorbede.
In Christus verbonden,

namens het moderamen van de kerkenraad,

Aart Oppelaar, scriba
scriba@hervormdhazerswoude.nl
06-47018616

