
Besluiten rondom het coronavirus
Rond kerkdiensten is het volgende besloten: 
• Zolang de maatregelen van de overheid van kracht zijn zal er iedere zondag om 10.00 uur en om 
18.30 uur een predikant voorgaan in ons kerkgebouw. Naast de predikant zal er van ieder 
kerkenraadscollege minimaal één vertegenwoordiger in de dienst aanwezig zijn, samen met de 
organist en de koster.
• We volgen zo veel mogelijk de gewone liturgie, inclusief zingen, maar de lengte van de dienst zal zo 
mogelijk worden beperkt tot één uur.
• Voor de dienst worden afkondigingen gedaan.
• De voorzang laten we vervallen.
• De diensten worden uitgezonden via de website (www.hervormdwekerom.nl). Daar kunt u kiezen 
voor de geluidsweergave via de knop ‘Luister mee’ of voor beeld en geluid via de livestream.
• Wij vragen u en jullie daarbij om ook om te zien naar familie of gemeenteleden die wellicht minder 
vertrouwd zijn met deze middelen. 
• Vanaf dinsdag 31 maart zal er iedere dinsdag en donderdag een korte meditatie verzorgd worden 
door ds. Burggraaf en onze pastoraal werker Jan Meerkerk. Deze meditaties zullen vanaf zeven uur 
beschikbaar zijn via de gebruikelijke kanalen. In de Stille Week voor Pasen zal er van maandag t/m 
donderdagavond een meditatie beschikbaar zijn. 
Aanvullend zijn de volgende maatregelen genomen:
• De viering van het Heilig Avondmaal en doop en de belijdenisdienst worden uitgesteld.
• Al het kringwerk is stilgelegd.
• Alle activiteiten in onze gebouwen worden, tenzij strikt noodzakelijk, opgeschort.
• Zowel de gemeenteavond als de gemeentedag wordt geannuleerd.  
Voor vragen neem contact op met een van de wijkouderlingen, de scriba of ds. Burggraaf.

Pastoraat
Vanwege de coronacrisis zijn wij ook voor het pastoraat aangewezen op de modernere 
communicatiemiddelen. Hebt u daarom vragen of behoefte aan een gesprek neem dan contact op met
uw wijkouderling (via mail, app of telefoon): 
Henk van Roekel h.vanroekel@hervormdwekerom.nl (06-53616585); 
Aart Jonkers a.jonkers@hervormdwekerom.nl  (06-53608215); 
Stef van de Craats s.vandecraats@hervormdwekerom.nl (06-46550850); 
Jaap Hendriksen j.hendriksen@hervormdwekerom.nl (06-22782645); 
John van den Hoek j.vandenhoek@hervormdwekerom.nl (06-30816815); 
Jan Bruil j.bruil@hervormdwekerom.nl (06-51008855) 
Ds. Burggraaf hm.burggraaf@hervormdwekerom.nl (06-21195369).

Collecten tijdens de diensten
Nu u thuis de diensten meeluistert of meekijkt worden uw gaven op een andere manier ingezameld. U 
kunt één bijdrage overmaken op rekeningnummer NL22RABO0373732317 of via de knop op de 
website (anoniem) een bedrag overmaken. De opbrengst wordt dan verdeeld over de drie 
collectedoelen van de betreffende zondag. We zijn dankbaar dat velen van u al een bijdrage hebben 
gegeven. Toch waren de inkomsten in de afgelopen twee weken behoorlijk lager dan gewoonlijk. We 
willen u dan ook vragen om ook nu aan de kerk en diaconie te blijven denken in uw gaven, zodat er 
voldoende middelen beschikbaar zijn om het kerkenwerk en diaconale werk door te laten gaan. Graag
bij het overmaken van uw gift aangeven voor welke zondag(en) deze is bedoeld
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