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Geachte gemeenteleden, 

 

Al weer ruim 6 weken geleden kwamen we voor het laatst samen in een zondagse eredienst.  

Hoe lang nog duurt deze ‘lockdown’?  

‘Ontberen doet begeren’ zegt een oud spreekwoord. 

Of met de dichter van psalm 84 vers 1: 

 

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 

O HEER, der legerscharen God, 

Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 

Hoe branden mijn genegenheên, 

Om 's HEEREN voorhof in te treên! 

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 

Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 

En aan mijn ziel het leven geeft. 

 

Veel werk is er ‘achter de schermen’verricht om de zondagse diensten zo goed mogelijk en zo ‘eigen-

mogelijk’(afkondigingen en gebed door eigen kerkenraad)te laten plaatsvinden. Hoe lang duurt dit 

nog is een veel gestelde vraag. Uw kerkenraad verwacht dat het ‘samenkomen in groepen’ pas als 

laatste stap in de richting van een normale maatschappij zal worden vrijgegeven. 

Zo verder gaan? Deze vraag heeft én de kerkenraad én de kerkvoogdij bezig gehouden. Het is 

moeilijker je aandacht erbij te houden, het geeft minder binding zijn een paar van de signalen die we 

de laatste tijd hebben opgevangen.  

Hierdoor is er een een gedachtenontwikkeling opgang gekomen en is er een oriëntatie geweest 

rondom het uitzenden van diensten die naast het geluid ook in beeld te volgen zijn.  

Dit heeft diverse consequenties. Naast kosten (ca. €3.500,- een laatste oriëntatie vindt plaats)en aanleg 

moeten er ook weer voorgangers zijn. De diensten worden gehouden in aanwezigheid van dominee, 

een ouderling, diaken, organist en koster. 

Tijdens een vertrouwde eredienst worden de collecten in uw offervaardigheid aanbevolen. Onder meer 

uit deze collecten wordt de eredienst mogelijk gemaakt.  

Aanleg van beeld naast geluid en het weer organiseren van erediensten in ‘de Ark’ met een predikant 

op de kansel, maken dat we extra aandacht vragen voor de hierbij horende onkosten. 

Zeker ook in deze tijd waarin we merken hoe we als gemeente leunen op giften door vrijwilligerswerk. 

denk aan NognKanS, de marktdag die niet doorgaat en zo meer. Het wegvallen van deze financiële 

ondersteuning maakt dat we de collecten extra in uw milddadigheid aanbevelen. 

Op dit moment staat als streefdatum voor de eerste dienst met beeld de middagdienst van de eerste 

pinksterdag D.V. (de ochtenddienst is teruggegven door genodigd predikant). 

 

De huidige omstandigheden brengen met zich mee dat het landelijk beroepingswerk momenteel stil 

ligt. Wel zijn we als kerkenraad aan het oriënteren welke voorgangers “geschikt” zijn voor toekomstige 

beroeping. 

 

Diverse acties zijn er de afgelopen periode geweest om u te bereiken. Dit vanuit de kerkenraad, 

helpende handen, een actueel bijgehouden website, door de organisten, Rondom de Ark is rond 

gezonden en onderlinge contacten. De kerkenraad is dankbaar dat er velen zijn die zich voor deze 

wijze van gemeente-zijn inzetten.  



Mist u contact of wilt u graag contact om even van u af praten of juist in deze moeilijke tijd een 

verdiepend gesprek aarzelt u dan niet om contact te zoeken met een kerkenraadslid. (zie voor 

contactgegevens colofon kerkblad) 

 

De kerkenraad leeft mee met de rouwdragenden, zieken, eenzamen, gemeenteleden met psychische 

noden en hen die door deze wijze van leven in eenzaamheid gevoelens van bedruktheid hebben. De 

kerkenraad is God dankbaar dat we als gemeente beperkt zijn getroffen door het Corona virus en dat 

er ook herstel heeft mogen plaatsvinden. 

 

We roepen u op om elkaar goed in het oog te houden. 

We willen deze rondzendbrief eindigen met het vragen van voorbede voor alle gemeenteleden die we 

nu niet kunnen ontmoeten, bijzonder voor hen die hierboven worden benoemd en ook voor uw 

kerkenraad en kerkvoogdij. 

 

Bid of de Heere onze kerk-gemeente sparen wil, maar zeker ook of Hij ons wil leren om op Hem te zien 

en alles alleen van Hem te verwachten.  

 

 

In alles Gode bevolen, 

Uw Kerkenraad Hersteld Hervormde Gemeente Elst (Utr.) 


