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Beste gemeenteleden,
Het corona virus treft de hele samenleving, ook onze gemeente. Gisteravond zijn wij als kerkenraad
bij elkaar geweest om af te spreken wat wij voor u en anderen kunnen betekenen. Hieronder volgen
de activiteiten die wij vanuit onze kerk gaan organiseren.
1. Meditatie
Ik zal als predikant elke zondag (zolang er gaan erediensten gehouden mogen worden) een meditatie
en een gebed uitspreken, afgewisseld door muziek. Dit wordt rechtstreeks uitgezonden via
‘kerkdienstgemist.nl’ en is daarna via onze eigen website op elk willekeurig moment terug te kijken
en te luisteren. Zo hopen wij met u in contact te blijven.
2. Pastoraat
Op dringend advies van het RIVM om persoonlijk contact zoveel mogelijk te beperken zullen onze
pastorale medewerkers niet meer op bezoek komen, maar telefonisch contact met u onderhouden.
Dit ter bescherming van uzelf en de pastorale medewerkers. Mocht u zelf behoefte hebben aan
contact neem dan in eerste instantie contact op met uw pastorale medewerker. Ook als u ziek
wordt, en/of thuis komt te zitten in quarantaine, het huis niet meer uit kunt en u heeft geen andere
hulp, neem dan ook contact op met uw pastorale medewerker. Zij inventariseren waar behoefte aan
is, boodschappen doen, eten bereiden of wat dan ook en wij gaan als kerk u proberen te helpen. Die
hulp komt dan niet noodzakelijkerwijs van uw pastorale medewerker maar van andere vrijwilligers in
onze kerk. Iedereen die gezond is, is bereid om te helpen. Laten we zo in deze moeilijke tijden
gemeente voor elkaar zijn.
3. Kerk open
Zowel de Lindtse kerk als de Kijfhoekkerk zijn elke middag open van 13.30 - 18.00 uur. Om gewoon
even binnen te lopen; een praatje te maken; een luisterend oor te vinden; stil te zijn; een kaarsje te
branden. Ook u als Develhof lid bent vrij en welkom om daar binnen te lopen!
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4. Uitvaarten
Mocht onverhoopt een gemeentelid komen te overlijden dan staat onze kerk open voor de
uitvaartplechtigheid. Zolang de beperkende maatregelen van kracht zijn mogen eerstegraads
familieleden: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters bij de
uitvaartdienst aanwezig zijn. De overige familieleden, vrienden en kennissen kunnen de dienst via
internet volgen. In voorkomende gevallen zal ik als uw predikant u daar verder over inlichten.
Mogelijk dat wij nadat alle beperkende maatregelen zijn ingetrokken alsnog een gedachtenisdienst
kunnen organiseren voor de overledene, dit in samenspraak met de familie.
5. Predikant
Juist in deze tijd wil ik er zijn voor alle gemeenteleden. U snapt hopelijk dat mijn tijd en
mogelijkheden beperkt zijn, vandaar de oproep om eerst uw pastorale medewerker te benaderen,
dan uw wijkouderling. Zij nemen dan contact met mij op. Alleen in moeilijke situaties kunt u
rechtstreeks met mij contact opnemen op 06 51608003. Ik hoop dat u daar begrip voor kunt
opbrengen. Wij willen er als kerkenraad voor iedereen zijn, schroom dus nooit om volgens
bovenstaande richtlijnen contact met ons op te nemen.
Afsluiting
Ik bid jullie Gods wijsheid en kracht toe bij alles wat op ons af komt en gaat komen. Laten we elkaar
vasthouden en met en voor elkaar bidden. Ik sluit af met een dankgebed:
Om te danken
Heer onze God, Uw trouw en menslievendheid komt tot ons
in menselijke woorden en daden.
Wij danken U om al het goede dat wij mogen doen,
om al het goede dat wij mogen ondervinden.
Wij danken U om de genegenheid van onze gemeenteleden,
om de goedheid van hen die de zieke verzorgen en helpen,
om de troost van hen die ons bellen, en om alle andere deugden.
Wij danken U, God, dat wij mogen ontdekken dat al het goede teken van uw Liefde is.
Om dit alles, God, willen wij u blijven danken, nu en in eeuwigheid. Amen.
Met vriendelijke groeten en Gods zegen ook namens de hele kerkenraad,
ds. Eric Matser

