Oud-Beijerland, 20 maart 2020

Aan: leden van de Hervormde Gemeente te Oud-Beijerland

Inmiddels blijkt het verzenden van deze nieuwsbrief een belangrijk middel om in de huidige
omstandigheden het contact met u en jou te onderhouden. Enkele zaken brengt het moderamen van
de Algemene Kerkenraad bij u/jou onder de aandacht, in het bijzonder met het oog op komende
zondag.

Woensdagavonduitzending
Dankbaar zijn we voor de vele luisteraars en de dankbare reacties die we ontvingen n.a.v. de uitzending
afgelopen woensdagavond. Ds. Ten Brinke stond stil bij de woorden uit Joël 1:1-14. De uitzending is
eventueel terug te luisteren via de website van onze gemeente (>meeluisteren; >diensten Dorpskerk;
>uitzending 18 maart).
Het is ons voornemen deze uitzendingen op de woensdagavond voort te zetten zolang de huidige
situatie duurt. Komende woensdag, 25 maart, hoopt ds. Tramper de uitzending te verzorgen, samen
met één van de organisten. Aanvang 19.30 uur.

Orgeluurtje
Op initiatief van onze organisten zal er tot nader bericht iedere dinsdag- en vrijdagavond een uurtje
met Orgelmuziek worden verzorgt vanuit de Dorpskerk. Het tijdstip is van 20.00 - 21.00 uur en is te
beluisteren op de gebruikelijke wijze middels de Kerkradio, de Website van de gemeente en de
scanner. De organisten zullen per toerbeurt spelen en de muziekstukken zullen worden aangekondigd.
De eerste keer op D.V. dinsdag 24 maart.

Pastoraal / diaconaal contact
Dezer dagen is/wordt er door de diaconie een brief verspreid bij alle gemeenteleden van 70 jaar en
ouder. Op deze wijze hopen we elkaar alle nodige hulp te bieden. Verrassend is het om te horen hoe
ouderen en jongeren elkaar in de achterliggende week wisten te vinden. Er zijn heel wat telefonische
contacten geweest, ook met predikanten en wijkouderlingen. Aarzel niet, u weet ons te vinden!

Diensten komende zondag
Aanvankelijk was het plan om gemeenteleden groepsgewijs uit te nodigen voor het bijwonen van een
kerkdienst. De ontwikkelingen (landelijk, maar juist ook in Oud-Beijerland en omgeving) hebben ons
op donderdagavond 19 maart doen besluiten hier vanaf te zien. Dat betekent dus dat u/jij uitsluitend
thuis de diensten kunt meebeleven. Ons wordt dringend verzocht zo weinig mogelijk (groepen)
mensen bij elkaar te brengen. Als kerkelijke gemeente willen we hierin ook in de uitstraling ‘naar
buiten’ niet de grenzen opzoeken.

Dankbaar zijn we dat er hard gewerkt is om een ‘beelduitzending’ mogelijk te maken. Naast de
gebruikelijke kanalen (kerkradio en meeluisteren via internet) is er nu dus ook een livestream. Via de
website van onze gemeente (www.hervormdoudbeijerland.nl > meeluisteren > kerkTV-pagina) kunt u
de dienst meebeleven.
De diensten zullen een voluit ambtelijk karakter dragen. Dat betekent dat minimaal één ouderling en
één diaken aanwezig zijn in de kerk. Daarnaast koster en organist. We hopen dat u mag ervaren dat de
HEERE door Woord en Geest, via deze middelen, ons hart aan Hem en aan elkaar verbindt.
In afwijking van wat in het kerkblad stond vermeld, zal op zondag 22 maart de morgendienst D.V. geleid
worden door ds. Ten Brinke. ’s Middags hoopt ds. Tramper voor te gaan.

Kaarten / tekeningen voor bewoners van de verpleeg- en verzorgtehuizen
Op deze plaats herhalen we de eerder gedane oproep m.b.t. het sturen van kaarten en tekeningen
naar de verzorgingstehuizen. Niet alleen de Rembrandt, maar ook de andere verpleeg- en
verzorginstellingen zijn gesloten voor bezoek. Een diep ingrijpende maatregel. Laten we ieder op eigen
wijze zoeken de medewerkers en bewoners een hart onder de riem te steken.

Tot slot
In deze periode functioneert het moderamen van de Algemene Kerkenraad welhaast als ‘crisisteam’.
We weten ons gedragen door uw en jouw gebeden. Wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn,
neemt u dan contact met ons op. Moge de HEERE u en jou zegenen met Zijn vrede in Christus Jezus.
We bidden u een gezegende zondag toe.
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