
Coronavirus-update (2) – zaterdag 14 maart 2020 

Donderdag hebben we jullie geïnformeerd over het feit dat er tot eind maart geen samenkomsten in 

ons gebouw plaats zullen vinden. Inmiddels wordt er op allerlei fronten nagedacht over alternatieve 

invullingen. Vanuit verschillende hoeken krijgen we waardevolle tips en adviezen, waarvoor dank! In 

deze mail zetten we een aantal suggesties op een rijtje en geven we een update t.a.v. maatregelen 

en aandachtspunten. 

Focus op Jezus en zorg voor elkaar 

Alle restricties en maatregelen rondom het virus kunnen leiden tot verwarring en onrust. Laten we in 

deze tijd vooral onze ogen gericht houden op Jezus. Bij Hem is rust en vrede te vinden, ook als de 

wereld om ons heen volop in beweging is. Daarnaast is het in deze tijd, waarin we elkaar minder 

ontmoeten, van belang elkaar niet uit het oog te verliezen. Laten we biddend en zorgend om elkaar 

heen blijven staan. Vooral onze ouderen, zieken en kwetsbaren zullen een extra belletje, een keertje 

boodschappen doen of kaartje waarderen. 

Gemeente-zijn via huiskringen 

Als gemeente hechten we grote waarde aan de huiskringen. Ook in deze situatie zijn we blij en 

dankbaar voor de vele huiskringen en het feit dat we op deze wijze toch vorm en inhoud kunnen 

geven aan gemeente-zijn. We stimuleren de huiskringen dan ook om (ook op zondag) samen te 

komen en als huiskring een samenkomst te houden. Iedere huiskring is vrij om zelf vorm en inhoud 

te geven aan de samenkomst. Houd wel rekening met de plaats van samenkomst. Kies ervoor om 

bijvoorbeeld in een grote woonkamer samen te komen, zodat de afstand tot elkaar wat groter is. 

Houd je aan de algemeen geldende regels 

Belangrijk is echter wel dat iedereen zich houdt aan de algemeen geldende regels:  

1. Neem niet deel aan kringavonden of andere samenkomsten als je last hebt van (milde) 
verkoudheidsklachten. 

2. Wees ook extra alert als familieleden of huisgenoten last hebben van (milde) 
verkoudheidsklachten. Vermijd in dat geval ook zoveel mogelijk de kringsamenkomst. 

3. Nodig geen mensen bij je thuis uit als er sprake is van klachten of andere ‘onveilige’ 
situaties. 

We stimuleren dus om samen te blijven komen, maar vinden deze algemeen geldende regels 

belangrijker. Voel je dus volkomen vrij in de keuzes die je maakt. Er zijn voldoende andere 

mogelijkheden om gemeente te zijn (zie tips hieronder). 

Tieners 

Met de tienerleiders is inmiddels afstemming geweest rondom eventuele samenkomsten met 

tieners. Tieners worden/zijn hierover geïnformeerd door hun leiders. Iedere groep is vrij hier zelf 

keuzes in te maken. 

Introductiekringleden 

Voor a.s. zondag hebben we nog niets kunnen organiseren voor de introductiekringleden. Deze week 

denken we na hoe we ook voor hen iets kunnen aanbieden of organiseren. Zij worden hierover op 

de hoogte gehouden via de introkringmailinglist. 

Dag van nationaal gebed 

ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland 

organiseren een Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart. Met de Dag van Nationaal Gebed 

willen de organisatoren de kans geven om in gebed ‘ongerustheid over te geven aan God en 



anderen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, te zegenen’.  

Zie voor meer informatie: https://www.missienederland.nl/corona/nationaalgebed 

 

Mogelijke invulling voor thuis, met je gezin of huiskring 

1. Op de website www.kerkstream.nl vind je een overzicht van kerken met een livestream. 
2. De EO zendt de komende zondagen om 09.20 uur een kerkdienst uit op NPO 2.  

Zie voor meer informatie: https://portal.eo.nl/zondag. 
3. Ook grootnieuwsradio zendt op zondag vanaf 10.00 uur een kerkdienst uit. Zie voor meer 

informatie: https://www.grootnieuwsradio.nl/kerk/live-kerkdienst-zondag-bij-groot-nieuws-
radio-vanwege-coronavirus/ 

4. Alpha Nederland en 24-7 Prayer NL bieden een plug-and-play alternatief voor de kerkdienst: 
de Prayer Course. Met dit materiaal organiseert de kerk gemakkelijk kleine groepen rond het 
inspirerende thema gebed.  
Zie voor meer informatie: https://www.alphanederland.org/coronaproofkerk. 

Voor de kinderen 

Matthijs Vlaardingenbroek gaat de komende weken op de homepagina van Creatief Kinderwerk elke 

zondag een superleuk, online kinderprogramma aanbieden met video’s, goocheltrucs, proefjes en 

knutsels. Hierdoor kunnen de kinderen thuis, op de pc of achter de ipad op een leuke en 

aantrekkelijke manier zelf toch iets met een Bijbelverhaal en geloven doen.  

Zie: www.creatiefkinderwerk.nl. 

Vragen, opmerkingen of suggesties 

Mocht je nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, schroom dan niet om ons te contacten.  

Dit kan via info@christengemeente.nl. 

Tot slot 

We sluiten af met het lied Mijn Herder van Sela (zie: https://youtu.be/4AJx8QQ8jNU) en met een 

wens/gebed uit Rom.15:13 (HSV): "De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en 

vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest." Juist 

in deze tijd mogen wij als christenen bij uitstek HOOP uitstralen. Deze 'crisis' biedt ook kansen om 

van ons geloof te getuigen en anderen te bemoedigen! 

- de oudsten 
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