“Zo is dan het geloof uit het gehoor,
en het gehoor door het Woord Gods”

Wekerom, 12 maart 2020
Gemeente,
Vandaag zijn er door onze regering een heel aantal aanvullende maatregelen opgelegd om het
coronavirus te beteugelen. Een van die maatregelen is een dringend advies om niet met meer dan
100 personen bijeen te komen. Dit heeft ook gevolgen voor onze kerkdiensten.
Als kerkenraad nemen we onze verantwoordelijkheid door de kerkdiensten in ieder geval tot en met
31 maart op een andere manier vorm te geven. We verzoeken u dan ook vanaf aanstaande zondag
15 maart niet naar de kerk te komen, maar de diensten tot nader bericht op de gebruikelijke tijden
(10.00 & 18.30 uur) te volgen via de kerkradio of de website. We onderzoeken de mogelijkheid om
de diensten voor de periode van deze maatregelen ook met beeld uit te zenden.
U zult begrijpen dat we de aanstaande doopdienst laten vervallen en het Avondmaal tot nader
bericht uitstellen.
Uw bijdrage voor de diensten kunt u overmaken op rekeningnummer NL22RABO0373732317. Deze
bijdrage wordt dan verdeeld over de drie collectedoelen zoals afgekondigd en vermeld in
Kerkklanken.
Nadere berichtgeving over de activiteiten van het jeugdwerk, zondagsschool en kringwerk volgt via
de afkondigingen, de website en Kerkklanken.
Hebt u vragen of behoefte aan een gesprek dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling Henk
van Roekel (461868); Aart Jonkers (461724); Stef van de Craats (461074); Jaap Hendriksen (461908);
John van den Hoek (462266); Jan Bruil (06-51008855) en eventueel ds. Burggraaf (461543).
We hebben deze maatregelen in afhankelijkheid genomen. We betreuren het dat deze besluiten
nodig zijn, maar zijn van mening dat we op deze wijze onze verantwoordelijkheid nemen ten opzichte
van u als gemeente en ten opzichte van onze God (Deut. 22:8). We hopen en bidden dat de Heere
deze maatregelen wil zegenen en ook in deze bijzondere omstandigheden de gemeente wil
bouwen.
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