Geachte gemeenteleden,
In de afgelopen dagen heeft onze overheid de maatregelen met betrekking tot het coronavirus
aangescherpt. Zo zijn scholen gesloten en wordt thuiswerken gestimuleerd. In het verlengde
hiervan hebben we besloten om voorlopig de catechisaties te laten vervallen. Ook willen we de
verenigingen en commissies in onze gemeente vragen voorlopig niet bij elkaar te komen.
De geplande gemeentevergadering van 8 april DV zal niet doorgaan.
Wat de kerkdiensten betreft, die willen we laten doorgaan binnen de kaders die de overheid
daarvoor stelt. Dat betekent dat de bijeenkomsten door minder dan 100 leden mogen worden
bezocht. Om dat te realiseren zijn leden met een achternaam t/m J welkom in de morgendienst en
die vanaf K in de middagdienst.
Verder willen we u het volgende vragen:
•
•
•
•

Kom niet naar de kerk wanneer u of jij verkouden bent.
Kom niet naar de kerk wanneer u of jij griepachtige verschijnselen vertoont of kortgeleden
in de nabijheid van zo iemand bent geweest.
Kom niet naar de kerk wanneer u of jij een minder goede gezondheid geniet en daardoor
extra kwetsbaar bent of wanneer dat van iemand in het gezin geldt
Kom niet naar de kerk wanneer u 65 jaar of ouder bent. Ouderen behoren tot de
risicogroepen.

U kunt de diensten digitaal beluisteren op de volgende link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/433-Christelijke-Gereformeerde-kerk-Siegerswoude-de-Wilp
Lukt het u niet om dat te doen, dan kunt u contact opnemen met de diaconie, tel. nr: 06-45904805
Wat het pastoraat betreft, we zullen als ambtsdragers eerst contact opnemen voordat we een
bezoek afleggen. Vanzelfsprekend kunt u altijd een beroep op ons blijven doen, ook als het gaat
om hele praktische zaken. Om te voorkomen dat oudere en vanwege hun gezondheid kwetsbare
leden in een isolement terechtkomen, zullen we in de komende tijd hen regelmatig telefonisch
benaderen. En we vragen u om dat in uw omgeving eveneens te doen.
Met betrekking tot het inleveren van namen van kandidaten voor het ambt van ouderling en diaken
het volgende: omdat veel gemeenteleden niet naar de erediensten kunnen komen is het voor hen
niet mogelijk om op de gebruikelijke wijze dat te doen. Daarom kan dat -uiterlijk tot komende
zondag 22 maart DV - via de mail of telefonisch doorgegeven worden aan de scriba.
Het zijn bijzondere tijden waarin we zijn beland. Heel de maatschappij is door de genomen
maatregelen ontregeld. Economisch gezien zijn de gevolgen groot. En ook als kerken ondervinden
we de nadelen. Maar we zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen noodzakelijk zijn.
Laten we onze overheid aan de Heere opdragen omdat ze een grote verantwoordelijkheid draagt.
Vanzelfsprekend is voorbede nodig voor patiënten en zorgverleners.
Als de Heere in Matth. 24 spreekt over de tekenen die naar het einde van de wereld wijzen, dan
noemt Hij ook besmettelijke ziekten. In dat kader gaat er een roepstem uit naar ons mensen toe
om eigen wegen te verlaten en op die van Hem te leren wandelen. Voor wie dat al werkelijkheid
geworden is, willen de omstandigheden van dit moment een oefening zijn in geloofsvertrouwen.
En tegelijk ook een indringende oproep om Hem daadwerkelijk te verwachten.
Met zegengroet, namens uw kerkenraad,
Scriba.

