Meerkerk, 20 maart 2020
Geliefde gemeente,
In deze brief willen we u opnieuw op de hoogte brengen van een aantal besluiten die we als
kerkenraad hebben moeten nemen in verband met de uitbraak van het corona-virus en de daarbij
behorende ingrijpende maatregelen die de overheid heeft moeten nemen.
We doen dit ook na evaluatie van de regelingen van afgelopen zondag.
We willen graag de erediensten doorgang laten vinden waarbij er ook weer - dankzij de hulp van een
aantal getalenteerde gemeenteleden - een videoverbinding gerealiseerd wordt.
Gezien de huidige situatie in ons land hebben we besloten dat de groep die in de gelegenheid gesteld
wordt om een dienst te bezoeken kleiner zou moeten zijn dan afgelopen zondag en dat we de norm
van 1,5 meter afstand in praktijk willen brengen. We hebben gekozen om hierbij de wijkindeling aan
te houden. De gedachte daarbij is dat we dan de mensen uit dezelfde woonomgeving groeperen.
Concreet betekent dit de volgende maatregelen:
1. Kwetsbare leden, ouderen en leden met een milde verkoudheid worden opgeroepen om thuis de
diensten mee te luisteren. Het is verstandig om vooraf een preek te (laten) downloaden die u dan
eventueel kunt luisteren als een live-verbinding om technische redenen (slechte verbinding i.v.m.
drukte) niet beschikbaar is a.s. zondag.
2. Er zal geen kindercrèche zijn.
3. Rooster wijkindeling:
22 maart 9.30 uur
22 maart 15.00 uur
29 maart 9.30 uur
29 maart 15.00 uur
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Wijk 1: Meerkerk, behalve Bazeldijk en Weverwijk rood
Wijk 2: Leerbroek, inclusief Middelkoop, Hoogeind en Weverwijk rood
Wijk 3: Nieuwland, Bazeldijk, Arkel
Wijk 4: Overige plaatsen.
De leden die niet kunnen komen, roepen we op om de dienst te volgen via onze website:
www.cgkmeerkerk.nl
Voor de gezinnen die thuis moeten oppassen zien we helaas geen goede mogelijkheden alle
gezinsleden de mogelijkheid te geven een dienst te bezoeken.
4. Volgt u bij het gaan zitten de aanwijzingen van de kosters op, we zullen voldoende ruimte (1,5
meter) leeglaten. Gezinnen dienen bij elkaar te zitten.
5. Blijf ook na de dienst, bij de uitgang en bij de kapstokken, op de gewenste afstand van elkaar.
6. Nu er veel minder mensen in de diensten kunnen komen en de verwachting is dat het nog wel een
langere periode zal gaan duren willen we u ook voorzichtig vragen om de collecten niet te
vergeten. We noemen hierbij de mogelijkheid van het overmaken van uw bijdrage op:
IBAN NL20 RABO 0341 3588 94 (zie voor verdere gegevens achterzijde Olielamp)
Alle overige activiteiten in de gemeente (zondagsschool, catechisaties, verenigingen etc.) zijn tot
nader orde afgelast.
Voor het pastoraat geldt dat we bezoeken alleen kunnen doen na voorafgaand overleg hierover met
u als gemeentelid. Omdat we elkaar nu minder zien en spreken vragen we u nadrukkelijk of u zelf
contact wilt opnemen met uw wijkouderling bij zaken die pastorale bijstand nodig maken.

We blijven evalueren hoe één en ander in de praktijk uitpakt en we informeren u hierover in de
komende tijd via de website.
Gemeente, u zult ongetwijfeld zorgen hebben, zorgen om mensen die u lief en dierbaar zijn
bijvoorbeeld. U zult ook vragen hebben: hoe zal het verder gaan? Hoe moeten we dit leren zien in
het kader van Gods voorzienigheid? In de Nederlandse Geloofsbelijdenis in artikel 13 (aanbevolen
om te lezen!) gaat het over die voorzienigheid. Aan het einde van dit artikel staat: Deze lering geeft
ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen
kan, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader, Die voor ons waakt met een
Vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder Zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons
hoofd, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader.
Laten we de Heere zoeken en hem vragen of we deze troost juist ook in deze tijd mogen (leren)
kennen.
We denken in het bijzonder aan mensen die eenzaam zijn, die geen bezoek kunnen ontvangen (zoals
bijvoorbeeld onze leden in Open Vensters). De Heere zij u tot een Toevlucht en Sterkte; Hij is
krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden (Psalm 46:2).
Tip: stuur een extra kaartje naar een oudere!
Ten slotte, wilt u alstublieft dit bericht delen met zoveel mogelijk gemeenteleden. Overigens krijgen
de gemeenteleden boven de 70 jaar deze brief persoonlijk thuisbezorgd.
Hartelijke groeten,
Uw kerkenraad

