Lekkerkerk, 25 maart 2020.

Beste gemeenteleden, geliefde broeders en zusters,
Terwijl de lentezon dezer dagen misschien anders doet vermoeden, verkeert ons land in een
crisis. Een heftige crisis die het kabinet heeft genoodzaakt tot 1 juni a.s. nog striktere
maatregelen te nemen om het corona-virus te bestrijden.
De impact op ons dagelijkse leven is groot maar noodzakelijk nu het virus steeds
nadrukkelijker om zich heen lijkt te grijpen. Ons misschien ook angstig maakt omdat het ons
kan treffen. We mogen dan denken aan de volgende woorden van lied 91:
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.
Vooral nu we niet kunnen samenkomen in de kerk beseffen we hoe waardevol het
samenkomen is, aldus ds. René de Reuver, scriba van de generale synode. We missen het
samen zingen, bidden, horen en ontmoeten . . . We worden ons meer en meer bewust hoe
wezenlijk dit alles is voor ons samen kerk-zijn en voor ons persoonlijk geloof.
Vrijwel alle kerkelijke activiteiten zijn intussen gestopt. De afgelopen dagen hebben we
daarom als moderamen (dagelijks bestuur) besproken hoe we kunnen en willen proberen in
deze crisistijd vorm te geven aan het gemeente-zijn. Daarbij hebben we de volgende punten
overwogen:
1. Het pastoraat.
Nu alle sociale contacten tot een minimum moeten worden beperkt en waar het wel
kan afstand moet worden bewaard, heeft dat consequenties voor het pastoraat.
Bezoekwerk aan ziekenhuizen en verpleegtehuizen is niet mogelijk. Ook andere niet
noodzakelijke contacten worden afgeraden. Daarom zullen de contacten de komende
tijd meer via telefoon, een kaartje, via WhatsApp, e-mail e.d. verlopen.
Maar . . . wanneer er zorgen en/of vragen bij u of jou leven die om een gesprek
vragen maak dat dan kenbaar. Gebruik hiervoor de bekende telefoonnummers in
Ontmoeting, Zondagsbrief en Kerkwijzer. Let op: het nieuwe telefoonnummer van
Jacqueline van Sprang is 06-16428095.
“Let een beetje op elkaar . . .” werd door verschillende ministers gezegd. Dat willen
en kunnen wij met elkaar doen.
2. De kerkdiensten.
De komende weken gaan we meevieren met de kerkdiensten vanuit de Schenkelkerk
in Capelle aan den IJssel. Ds. Gerben van Manen is komende zondag 29 maart de
voor ons bekende voorganger. Deze diensten worden uitgezonden op
www.kerkomroep.nl en zijn ook te beluisteren op www.schenkelkerk.nl Omdat de
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diensten een dag eerder worden opgenomen moet dus op www.kerkomroep.nl de
dienst van een dag eerder worden aangeklikt.
Ook in de Stille Week voorafgaande aan Pasen, op Witte Donderdag en Goede
Vrijdag, worden vanuit de Schenkelkerk diensten uitgezonden waarin ds. Gerben van
Manen voorgaat..
Het voornemen is op Eerste Paasdag een dienst te verzorgen vanuit de Grote of
Johanneskerk in Lekkerkerk. Dit is dan een dienst met slechts de voorganger en een
ouderling. Deze dienst wordt uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
Raadpleeg zo nodig onze eigen website.
3. De informatievoorziening.
De komende weken zal de meest actuele informatie worden verzorgd via de
Zondagsbrief. Te vinden op onze website www.pkn-lekkerkerk.nl/zondagsbrief/
Een aantal gemeenteleden ontvangt de papieren versie thuis. Kent u een
gemeentelid zonder computer en die toch geen Zondagsbrief ontvangt, stuur dan een
e-mailtje naar zondagsbrief@pkn-lekkerkerk.nl of bel Kees Mudde, telefoon 661288.
Ter overweging.
Als je gewend bent om naar de kerk te gaan, zien de zondagochtenden er de komende
weken heel anders uit. Wat te doen om samen geloof te vieren en met elkaar verbonden te
blijven?
 Op zondagmorgen kun je een dienst – in kleine bezetting – meeluisteren of achteraf
terugluisteren. Zie hier boven onder het kopje “De kerkdiensten”.
 Schrijf een kaartje of bel een ouder gemeentelid.
 Steek een kaars aan en bid voor elkaar, voor zieken, buurtgenoten, de overheid,
mensen in de zorg enz.
 Met jonge kinderen: elke zondag staat er een gratis kinderprogramma met video’s en
werkvormen op https://creatiefkinderwerk.nl/
 Voor tieners: kijk op de website van BEAM voor jongerenvieringen en ideeën
www.beam.eo.nl
Tot slot.
Gelukkig betekenen alle maatregelen niet dat we met elkaar geen kerk kunnen zijn. Naast
alle zorg en onzekerheid over het virus zien we hoe Gods Geest altijd wel weer wegen vindt
waarlangs onze voet kan gaan (Psalm 25). Ons gebed is dat u en jij Gods aanwezigheid en
liefde in deze Veertigdagentijd mogen ervaren en zullen delen met de mensen om ons heen.
Met een hartelijke groet,
Het moderamen van de Protestantse Gemeente Lekkerkerk
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