Meteren/Est, 17 maart 2020
Geachte gemeenteleden,
Namens de kerkenraden van de Hervormde gemeenten van Meteren en Est schrijf ik u deze brief,
waarin we ingaan op de maatregelen die we als kerkenraden moeten treffen vanwege het Coronavirus.
Voordat we ingaan op de praktische kanten wil ik u en jou graag heel veel kracht en sterkte
toewensen in deze toch heftige en confronterende dagen. Immers het is niet zomaar iets wat ons als
land en volk overkomt. In tijden van crisis leren we hoe afhankelijk we zijn van bepaalde dingen en
hoe vanzelfsprekend zaken voor ons zijn geworden. Het laat ons zien dat we zonder de HEERE
nergens zijn en dat wij Hem in alle dingen nodig hebben.
Zeker voor de ouderen en kwetsbaren onder ons zijn het spannende tijden, laten we daarom juist
nu extra naar elkaar omkijken en oog hebben voor elkaar! We bidden onze Heere en God om Zijn
kracht en nabijheid en belijden dat Hij een Schuilplaats in gevaren is.
Welke consequenties hebben de maatregelen rondom het Corona-virus voor het gemeenteleven?
Kerkdiensten:
We hebben als kerkenraden besloten om tot nader order geen openbare kerkdiensten meer te
beleggen. Het valt ons zwaar om dit besluit te moeten nemen, maar ook als kerk dienen we onze
verantwoordelijkheid te nemen. Graag willen we op een aangepaste wijze kerkdiensten houden. We
willen dat als volgt gaan vormgeven: De gezamenlijke kerkenraden zullen samen met de organist en
de predikant in het kerkgebouw aanwezig zijn; de diensten zullen verder verlopen zoals wij dat
gewend zijn; u en jij kunnen via het internet of luisterkastje live meeluisteren én ook meezingen!
Deze diensten zullen volgens een rooster afwisselend in één van beide kerkgebouwen op de
gebruikelijke tijden worden gehouden, dus houdt u rekening met het afstemmen op
kerkdienstgemist.nl in welk kerkgebouw de dienst plaatsvindt!
Het rooster is Deo Volente als volgt, waar we opmerken dat alleen ds. Hogenhout zal voorgaan:
Zondag 22 maart is de morgendienst in Est en de avonddienst in Meteren.
De diaconiecollecte is bestemd voor de stichting ZOA.
Zondag 29 maart is de morgendienst in Meteren en de avonddienst in Est.
De diaconiecollecte is bestemd voor Trans World Radio.
Zondag 5 april is de morgendienst in Est en de avonddienst in Meteren.
De diaconiecollecte is bestemd voor Woord en Daad.
(De diaconale doelen zijn door de diaconieën gezamenlijk gekozen)
Graag stellen wij ook u thuis in de gelegenheid om uw gaven te geven, zoals we dat gewend zijn te
doen tijdens de kerkdienst. Daarom vermelden wij vrijmoedig de rekeningnummers van de
verschillende colleges, zodat u een gift kunt overmaken voor de genoemde diaconiecollectes en
uiteraard voor het werk van de kerkvoogdij. Van harte bij u aanbevolen
Diaconie Meteren: NL66 RABO 03.67.00.480; Diaconie Est: NL19 RABO 038.12.07.870
Kerkvoogdij Meteren: NL06 RABO 032.12.02.643; Kerkvoogdij Est: NL90 RABO 032.12.02.198

Voor degenen die geen ervaring hebben met kerkdienstgemist.nl, hierbij een korte toelichting:
Website: kerkdienstgemist.nl
Kies: Gelderland
Kies: Plaats > Meteren of Est
Kies: Naar kerk
Uitzending: u kunt nu de uitzending volgen
Mocht u problemen met de verbinding hebben neemt u dan alstublieft contact op met diaken Marco
Pater voor Meteren (tel. nr. 0345-752137) of diaken Matthijs van Leeuwen voor Est (tel. nr. 0344651480). U kunt de diensten overigens ook later terugluisteren. Mocht u vragen hebben naar
aanleiding van de kerkdiensten, neem dan gerust contact op met ds. J. Hogenhout (tel. nr. 0345569289).
We bidden of de HEERE ook deze wijze van samenkomen wil zegenen en we zijn dankbaar dat de
lofzang op deze wijze door mag gaan, zo de HEERE wil en wij leven!
Pastoraat en huisbezoek:
Ook het huisbezoek en het bezoekwerk van de predikant is tot nader order stilgelegd. Maar mocht u
dringend behoefte hebben aan een pastoraal gesprek, schroom dan niet om contact op te nemen
met één van de ouderlingen of ds. J. Hogenhout. We zoeken dan naar een passende wijze om elkaar
te ontmoeten en te kunnen spreken. Uiteraard zijn we in crisissituatie altijd beschikbaar!
Catechese, kringwerk en jeugdwerk:
Alle gemeenteactiviteiten, zoals catechese, kringwerk en jeugdwerk ligt tot nader order stil.
Kerktelefoonuitzending:
Om de pastorale leemte een klein beetje op te vullen én om juist in deze Lijdenstijd bij het lijden,
sterven en opstaan van onze Heere en Heiland stil te staan, willen we de komende weken een
muzikale uitzending via kerkdienstgemist.nl en de luisterkastjes gaan houden. De uitzendingen zullen
steeds vanuit het kerkgebouw in Meteren plaatsvinden! Tijdens de uitzending luisteren we naar
geestelijke muziek, zal de bijbel opengaan en luisteren we naar gedichten. We hopen dat velen van u
de tijd nemen om te luisteren. We beginnen op d.v. donderdag 19 maart om 19:00 uur en daarna
elke woensdagavond om 19:00 uur. Mocht u graag een bepaald geestelijk lied of psalm willen horen
of misschien voor iemand anders willen aanvragen, dan doen we dat graag voor u. U kunt uw
muzikale wens doorgeven aan Annemieke de Fockert (0345-574567/famdefockert@solcon.nl) en
dan doen we ons best om hieraan gehoor te geven.
Tot slot:
Houdt u vooral ook de websites van de gemeenten in de gaten (hervormdmeteren.nl en
hervormdest.nl). Niemand van ons kan zeggen hoe het verder zal gaan en hoelang de maatregelen
zullen duren, maar we mogen de dingen in Gods hand leggen. We hopen en bidden dat Zijn trouw
ons niet zal verlaten en dat deze crisis ons land en volk zal doen beseffen dat de HEERE werkelijk God
is en dat we Hem moeten dienen.
Ontvang de hartelijke groeten van uw kerkenraden en bovenal wensen we u en jou de zegen van de
HEERE toe.
Namens de kerkenraden,
Ds. J. Hogenhout

