Berichtgeving Coronavirus - HHG IJsselmuiden – Grafhorst

13-03-2020, IJsselmuiden

Aan de gemeenteleden van de Hersteld Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst
In verband met de snelle verspreiding van het corona virus heeft de kerkenraad in gezamenlijk overleg met de
kerkvoogdij op 13 maart 2020 een aantal ingrijpende besluiten moeten nemen, waarbij de adviezen en
maatregelen van de overheid in acht zijn genomen.
In het levende besef dat de HEERE alle dingen regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij geval, maar uit Zijn
Vaderhand ons toekomen, heeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid gegeven er op een juiste en geestelijke
wijze mee om te gaan en onszelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen.
De erediensten vinden doorgang onder de volgende voorwaarden:
De diensten hebben de gewoonlijke liturgie en worden geleid door onze predikant ds. W.M. van der
Linden.
Tijdens de eredienst zijn in de kerkzaal naast de voorganger alleen een aantal kerkenraadsleden (met
eventueel hun gezin) en kerkvoogden (met eventueel hun gezin), koster en organist aanwezig. De
gemeenteleden wordt gevraagd de diensten thuis via internet mee te luisteren. Dit kan via de
volgende middelen
o Voor kerktelefoonluisteraars via de kerktelefoon
o Via de website van www.kerkomroep.nl .
o Via de app van Kerkomroep.nl die u in de app store kunt downloaden. (Aanbevolen)
Het collecterooster blijft gehandhaafd. U kunt uw gift overmaken naar onderstaande
rekeningnummers
o Diaconie: NL85 RABO 015.91.59.326
o Kerkvoogdij: NL10 RABO 015.91.59.318
De bovenstaande besluiten gelden voorlopig vanaf heden tot en met D.V. 31 maart.
Verenigingsleven/ Winterwerk
Gedurende deze periode zullen ook de samenkomsten van alle verenigingen, catechisaties, de jeugdclubs en
overige georganiseerde samenkomsten in onze gemeente geen doorgang vinden.
Wij doen op u en jou het dringende beroep dit bericht te delen met de voor u bekende gemeenteleden die
deze mail mogelijk niet krijgen of nog niet hebben gelezen.
We begrijpen dat er over de gevolgen van dit besluit toch vragen kunnen zijn. U kunt die stellen bij uw wijk
ouderling of bij een van de diakenen.
Wanneer de vraag technisch van aard is, dan kunt u die richten aan de secretaris van de kerkvoogdij, graag via
de mail kerkvoogdij@hhgijsselmuiden.nl
Gemeente, de kerkenraad is zich er terdege van bewust dat deze besluiten diep ingrijpen en het gemeente zijn
ernstig beperken. We leven in bijzondere en ernstige tijden, die ons bepalen bij onze zondige natuur, onze
nietigheid en diepe afhankelijkheid van onze God. De Bijbel roept ons op om ons in dezen voor Hem te
verootmoedigen en ons vertrouwen op Hem te stellen; de HEERE mocht Zich erbarmen. Gedenk in uw en jouw
voorbede ook onze overheid, zorgverleners en allen die direct te maken hebben met de gevolgen van het virus.
Wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, wordt u en jij zo tijdig mogelijk geïnformeerd.
Mede namens de colleges van kerkenraad en kerkvoogdij wensen wij u en jou Gods onmisbare zegen toe.
Met vriendelijke groet en Gode bevolen,
A. Medemblik
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