Geachte gemeente,
Opnieuw een bericht over hoe we als kerkelijke gemeente verder gaan in de komende weken. Fijn
dat we afgelopen zondag toch een avonddienst konden houden met een grote groep gemeenteleden
thuis en kleine groep in de kerk!
Kerkdiensten
Na de aanscherping van de maatregelen door de regering afgelopen zondagmiddag verandert ook de
manier waarop we kerkdiensten willen invullen. Graag willen we vanaf nu op zondagmorgen samen
als gemeente een eredienst meemaken, maar met een nog kleiner aantal personen in het
kerkgebouw aanwezig. We gaan als volgt te werk:
Zondagmorgen om 8.00u is er een eredienst in de kerk, waarin ambtsdragers volgens rooster
aanwezig zijn. De eerstkomende zondagen hoopt ds. Van Campen voor te gaan. Er is een
organist/pianist, een koster en iemand voor de beamer. Daarnaast zoeken we voor de dienst 10
gemeenteleden die graag zingen om een goede uitzending te kunnen maken. Deze dienst kunt u
thuis rechtstreeks volgen, maar beter is het om op de gewone kerktijd deze dienst te luisteren of te
kijken. We vervroegen de opname van de dienst omdat Kerkomroep.nl op de normale tijd niet kan
garanderen dat een rechtstreekse uitzending goed verloopt.
We zoeken dus voor de komende zondagmorgens steeds 10 gemeenteleden die willen helpen om
een goede uitzending te maken door te komen zingen. Bent u gezond en behoort u niet tot een
risicogroep, geef u dan op bij de scriba: scriba@hervormdhazerswoude.nl / 06-47018616. Hij maakt
een indeling.
Pastoraat/diaconaat
Voor praktische vragen over het meeluisteren met de kerkdiensten of andere hulp die u nodig heeft
kunt u contact opnemen met de diaconie of de contactpersoon / pastoraal medewerker /
wijkouderling. Ook voor pastorale vragen kunt u altijd contact opnemen met hen of met de
predikant. Aarzel niet om dit te doen, wij willen er zijn voor elkaar. Zeker in deze periode.
Collecten
Door deze situatie is het niet mogelijk om collecten te houden. Wilt u dit niet vergeten? U kunt uw
gift overmaken op de volgende rekeningen: diaconie: NL27RABO0395910986 / kerkrentmeesters:
NL12RABO0373721536. Wilt u als uw gift bestemd is voor een speciaal doel; dit duidelijk vermelden?
U kunt ook thuis sparen en het op een later moment doorgeven.
In deze tijd komen de psalmen dichtbij in hun roepen naar God. Ik citeer Psalm 27: 7-9:
Hoor, Heere, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en antwoord mij.
Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht.
Ik zóek Uw aangezicht, Heere, verberg Uw aangezicht niet voor mij.
In Christus verbonden,
namens het moderamen van de kerkenraad,
Aart Oppelaar, scriba
scriba@hervormdhazerswoude.nl
06-47018616

