Zondagsgroet
5e jaargang, nr. 30
Extra editie zondag 8 november 2020

Vanuit de kerkenraad,

GEEN KERKDIENSTEN OF ANDERE SAMENKOMSTEN T/M ZONDAG 22 NOVEMBER
Toen half oktober door de overheid een gedeeltelijke lockdown werd afgekondigd, kwam de PKN met het
dringende advies van maximaal 30 mensen bij een kerkdienst. Dit is een bewuste keuze van de PKN en kerken
geweest (en zo ook van onze kerkenraad) om zich aan te sluiten bij wat overal in de maatschappij ging gelden.
Nu met de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown en de extra maatregelen t/m 18-11 overal de
groepsgrootte nog meer is teruggebracht, heeft de kerkenraad besloten om opnieuw in de lijn van de
overheidsmaatregelen mee te gaan.
Hoewel er voor kerkdiensten een uitzonderingsgrond is, vinden wij het in onze situatie niet verantwoord daar
gebruik van te maken.
Om die reden heeft de kerkenraad besloten om in ieder geval tot en met zondag 22 november 2020 geen
kerkdiensten of andere samenkomsten te houden in onze kerkelijke gebouwen.
De bijzondere diensten die gepland stonden op de komende zondagen (de bevestigingsdienst van Elly Snaterse op
8 november, de bevestigingsdienst van Pieter Koopmans op 15 november en de herdenking van overledenen op
22 november) zullen, hoe moeilijk ook, worden uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip.
Als u op zondag een kerkdienst wilt zien en luisteren, dan verwijzen wij u voor de komende zondagen naar de ons
omringende gemeenten zoals onder andere de Maranathakerk of de Lichtkring in Alphen; zij zenden via
kerkomroep.nl hun diensten met beeld en geluid uit.
Pastorale ontmoeting of contact is nog steeds mogelijk volgens de landelijke regels, zij het op zeer kleine schaal
(max. 2 personen). Wij willen benadrukken dat als u behoefte heeft aan pastoraal contact, u dit aangeeft bij
Anne Post of de pastorale ouderlingen.
Behalve op woensdagmiddag, zal de kerk ook open zijn op zondagmiddag 8, 15 en 22 november.
Met dit besluit willen we als kerkelijke gemeente meebewegen met de regels die voor de hele maatschappij
gelden, onze solidariteit tonen met sectoren die (hebben) moeten sluiten en willen we zoveel mogelijk bijdragen
aan het terugdringen van het virus.
We zien verlangend uit naar- en bidden voor een nieuwe tijd, een betere tijd, een toekomst vol van hoop!
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Verbondenheid: met elkaar, Maranathakerk en Open Kerk op zondag
Het is een groot gemis om ons op zondag niet met elkaar verbonden te weten met God en met
elkaar rond de dienst in de Dorpskerk. In ons LEV (Hebreeuws voor ons hart of eigenlijk ons hele
'zijn') weten we dat we verbonden zijn met elkaar.
Die verbondenheid door Gods Geest werd mij afgelopen vrijdag weer eens duidelijk toen onafhankelijk van elkaar
Kick en ondergetekende praktisch op hetzelfde moment luisterde naar het lied Toekomst vol van hoop van Sela.
We deelden dat rond het moeilijke besluit dat we hebben genomen om geen fysieke kerkdiensten te houden.
Moeilijk ook omdat we geen zekerheid kunnen bieden voor de dienst die a.s. zondagmiddag zou worden
gehouden. De bevestigingsdienst van Elly Snaterse als predikant verbonden aan onze gemeente werkzaam te zijn
op de Hooge Burch. Ze kijkt er al lang naar uit en dan juist nu.
We leven intens met haar en de mensen om haar heen mee. Maar ook dat we geen perspectief kunnen bieden
voor de dienst op 22 november waarin we de overledenen zouden herdenken, die ons afgelopen jaar zijn
ontvallen. Velen keken daar naar uit én tegenop omdat het vaak een mooie, troostvolle maar ook confronterende
dienst is. Op dit moment weten we het niet wanneer deze wel zal plaatsvinden. En zo blijft er ook onzekerheid
rond doop, belijdenis, avondmaal en wat al niet meer. Dan is er één ding dat ons verbindt, dat is de 'toekomst vol
van hoop' dat God ons nabij is, troost schenkt. Dat we Hem ooit zullen ontmoeten dat we zullen samen komen in
Gods Koninkrijk, waar vreugde, heling en recht zal zijn. Waar wél een Corona is, één gouden corona, één gouden
kroon op Onze Koning Jezus Christus. Onze leidsman en voleinder van het geloof. Elders wordt naar dat lied
verwezen, er staat een link naar in de kerk-app en zoek anders op de titel van het lied op internet.
Een lied dat ook in de onlinediensten afgelopen voorjaar een paar keer voorbij is gekomen.
Om verbonden te zijn met elkaar is het misschien mooi om toch samen naar een dienst te kijken zodat we
daarover kunnen delen. Probeer toch iemand uit te nodigen bij u thuis, want waar twee of drie verbonden zijn in
Jezus naam is Hij ook aanwezig. En Waar Jezus is, daar is Zijn kerk!
Zelf voel ik altijd een bijzondere band met de Maranathakerk in Alphen aan de Rijn. Een gemeente die theologisch
erg dicht bij de onze staat. Een gemeente waar ik graag voorga en die ook nog eens onze buren zijn! Zij verzorgen
mooie onlinediensten met beeld vanuit hun kerkgebouw en ik heb bij hen aangegeven dat we met hen meekijken
op www.kerkomroep.nl/#/kerken/11122 of via YouTube: www.mkalphen.nl/youtube
De diensten beginnen net als bij ons om 10:00 uur.
Afgelopen voorjaar heb ik ook gemerkt dat het voor sommigen van jullie belangrijk was dat de kerk op
zondagmiddag open is. Vanaf heden zal de kerk op zondagmiddag van 15:00 - 17:00 uur open zijn. Ik zal daar zelf
aanwezig zijn om zo ook ruimte te bieden voor een gesprek, een gebed of om zomaar even stil te zijn.
En natuurlijk is de kerk ook op woensdagmiddag open van 15:00 - 17:00 uur met Magdalena Koopmans.
Van harte welkom én respecteer ook daar de regels.
In Hem en met U verbonden! ds. Anne Post

Doordat twee leden de Raad van Advies verlaten hebben (door verhuizing en te drukke werkzaamheden) is de
Voedselbank Alphen aan den Rijn e.o. op zoek naar:

leden voor de Raad van Advies.
De taak van de Raad van Advies is het meedenken met en advies geven aan
het bestuur van de voedselbank.
Op dit moment ligt de focus op de nieuwbouw en het werven van fondsen.
We willen ook mensen uit de kernen rondom Alphen aan den Rijn
nadrukkelijk vragen na te denken of zij iemand weten voor deze functie.
Voor meer informatie over de Voedselbank: www.voedselbankalphen.nl

Wij willen iedereen bedanken voor de lieve kaarten die wij hebben ontvangen voor
ons 55-jarig huwelijksfeest. Het heeft ons goed gedaan!
Hartelijke groet,
Piet en Nel van Greuningen

Dit gebed is door onze predikant geplaatst op de kerkapp, maar zeker ook van waarde voor u, die nog geen
gebruik maakt van deze app. De app is vooral geschikt om met elkaar in contact te komen, te blijven en te delen.
Meldt u dus nu aan via de App Store (Applegebruikers) of Play Store (Androidgebruikers).
Zoek hiervoor op de stores naar pkn zwammerdam.
De volgende reguliere Zondagsgroet verschijnt in het weekend van 15 november

