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         5 juni 2020 

 

Zondag 17 mei, alweer een paar weken geleden,  las ds. Meertens bij de aankondiging van de 

collectes uit Spreuken 11: 

“Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker, wie gierig is wordt arm. Een gulle gever zal 

gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen”. We hebben de tekst maar 

weer even opgezocht.  

Mogen we weer? En wanneer dan? 

Deze vraag wordt op veel plaatsen regelmatig gesteld: wanneer weer naar school? Vakantie? Naar de 

kerk? Wanneer mogen we weer zingen met elkaar? Weer naar de club? 

Veel van de vragen worden door de overheid beantwoord. Stapsgewijs nemen de mogelijkheden toe,  

maar we weten ook dat we als gemeente nog met veel beperkingen te maken heb. De inrichting van 

de kerk voor een dienst met 100 mensen wordt voorbereid. We komen daar binnenkort op terug. 

De maand juni is in het kerkenwerk veelal de maand voor afronding van activiteiten en de 

voorbereiding van het nieuwe seizoen. Komende weken wil de kerkenraad zich ook hierop beraden. 

We willen graag elkaar weer ontmoeten en zullen bezien hoe dit verantwoord kan.  

Peiling 

We hebben inmiddels bijna 12 bijzondere weken achter de rug. De kerkenraad is begonnen met een 

wekelijks bericht. Graag willen we van u als gemeenteleden horen hoe u dit ervaart. Daarom wordt  u 

via een afzonderlijke mail gevraagd om uw ervaringen met ons te delen. We willen die bij het 

voorbereiden van verdere stappen graag meenemen. Wij hopen dat u even de tijd wilt nemen om 

deze peiling in te vullen. Dank daarvoor. 

Komende diensten 

Zondag 7 juni 2020;  10.15 uur voorganger ds. Meertens 

Woensdag 10 juni  2020;  20.00 uur 

De meditatie op woensdagavond wordt verzorgd door ds. Van Laar  

Ook in de maand juni zijn er geen avonddiensten. 

Voorbereiding diensten vanaf 1 juli 
Enkele mensen van Bethel en onze wijkgemeente starten deze week met de opstelling van 
een gebruiksplan voor de periode na 1 juli, waarin we met 100 mensen mogen 
samenkomen. Zoals gemeld, verzorgen wij ’s morgens in ieder geval tot en met augustus  
een “live-dienst” en wijkgemeente Bethel om 16.30 uur. 
Landelijk zijn richtlijnen vastgesteld. Vorige week noemden we al het verplichte 
reserveringssysteem. Dat houdt in dat er een procedure moet komen, waarbij 
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gemeenteleden zich kunnen aanmelden voor een dienst en dan vervolgens afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen voor de dienst, worden uitgenodigd. Wij zullen hiervoor een apart 
emailadres aanmaken. 
 

 

Heilig Avondmaal 

Onder normale omstandigheden zouden we aanstaande zondag het Heilig Avondmaal met elkaar 
gevierd hebben. Helaas kan dit niet doorgaan. Op dit moment onderzoeken we of we bijvoorbeeld 
op woensdag  8 en/of 15 juli een eredienst kunnen houden, waarin we het Avondmaal met elkaar 
vieren. Dat zal dan natuurlijk niet gaan zoals we gewend zijn aan tafel, maar er zijn andere 
mogelijkheden en daar kijken we nu naar. We zien ernaar uit om samen brood en wijn te delen. 
 
 
Vanuit het jeugdwerk: 
Deze week kregen 9 jongeren de definitieve uitslag van hun schoolexamen: Tom van de Loo, Joas van 
Kruistum, Mariella van der Scheur, Jelle van Dam, Mark in’t Veld, Marloes Oosterhoff en Evert ter 
Maaten zijn geslaagd. 
Jesse van Kruistum heeft zijn examenjaar in tweeën gesplitst ivm Judo, hij heeft het eerste deel van 
zijn examens gehaald. 
Van harte gefeliciteerd allemaal. Namens de kerk hebben we jullie een cadeautje langs gebracht. 

 
 
Kindernevendienst en oppas 
Zo mogelijk zullen per 1 juli ook nevendienst en oppas weer starten. De jeugdambtsdragers 
denken samen met de leiding van nevendienst en oppas na over een verantwoorde manier 
van samenkomen.  
 
 
Kerkvrienden 
De afgelopen weken hebben  kerkvrienden aan hun jongeren een “je bent niet in je eendje” tas met 
leuke dingen gebracht. 
Het is een thuisblijf survival pakket om jongeren in deze tijd een hart onder de riem te steken, het 
concept is door Youth for Christ bedacht.  
 
 
 



3 
 

 
 
 

Kerkenraadsleden die u kunt benaderen 

Ouderlingen voor het ouderenpastoraat 

Jorine Verburg( jorineverburg@gmail.com) tel: 0317 356770 en Gerry Lodder (gerry-

lodder@hotmail.com) tel: 0317 616600 

Jeugdambtsdragers 

rstoker@atagbenelux.com of   marrit.debree@kpnmail.nl of  

wimvanblijderveen@hotmail.com  

Wijkouderlingen 

Via Gerda van Beek  gerdavbeek@hotmail.com 

Diakenen 

Via Joke ten Seldam j.t.seldam@gmail.com  

 

Met een hartelijke groet,  

Mineke Hardeman, voorzitter (mhardeman@planet.nl) 

Ds. J. Meertens, predikant: (dsjanmeertens@gmail.com ) 

Adrie Stoker, scriba (adstoker@casema.nl)  
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