Coronavirus-update (3) – zaterdag 21 maart 2020
In deze derde update zetten we weer even een aantal zaken op een rijtje. Maar voordat we een
‘zakelijk’ overzicht presenteren, willen we nogmaals en allereerst onderstrepen waar we de tweede
update mee begonnen:

Focus op Jezus en zorg voor elkaar
We leven in een turbulente tijd. Wie had één of twee maanden geleden gedacht dat de wereldwijde
gevolgen van het coronavirus zo groot zouden zijn als wij nu om ons heen zien en ervaren. Er is veel
onzekerheid over hoe de situatie zich de komende weken en maanden verder zal ontwikkelen. Maar
te midden van deze onrust en onzekerheid, is Jezus de Rots waarop we mogen bouwen. Er staat in
Ps46:2 (NBG51): “God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in
benauwdheden.”, en even verderop in vs6: “God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal
haar helpen....”. Laten we onze ogen blijven focussen op God, Hij is trouw en zal ons niet loslaten.
Laten we daarbij ook oog blijven houden voor elkaar, en biddend en bemoedigend om elkaar heen
blijven staan, en in het bijzonder aandacht hebben voor de ouderen, zieken en kwetsbaren onder
ons.

Oudstenraad via Microsoft Teams...
Afgelopen donderdag hebben we als oudsten voor het eerst online vergaderd. Zoals onderstaande
foto laat zien, ging dat prima. Gelukkig bestaan er tegenwoordig allerlei handige voorzieningen
waarmee je prima met elkaar kunt vergaderen en goede beeld- en geluidsverbinding hebt, ook al zit
je allemaal thuis. (Lees meer over het gebruik van deze digitale middelen verderop in deze update.)

Aangescherpte richtlijnen RIVM
Sinds onze vorige update van 14 maart j.l. heeft het kabinet op advies van het RIVM nieuwe,
verdergaande maatregelen afgekondigd. Wij willen als oudsten nogmaals benadrukken dat het
belangrijk is dat iedereen zich ook houdt aan alle richtlijnen en adviezen, zoals:
1. Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen
doen.
2. Werk zoveel mogelijk thuis.
3. Blijf thuis bij klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts). Mijd sociaal contact.
Zie voor meer informatie: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.

Komende gemeenteactiviteiten
Voor wat betreft de activiteiten die voor de komende tijd gepland waren (zie ook Weekinfo van 19
maart 2020) geldt het volgende:
1. De introductiekring avonden (vanaf dinsdag 24 maart) komen voorlopig te vervallen en
worden uitgesteld naar een latere datum. De deelnemers zijn hierover geïnformeerd.
2. Bijeenkomsten waarbij meerdere mensen (dicht)bij elkaar komen en die niet strikt
noodzakelijk zijn (en dat geldt zeker voor bijeenkomsten waarbij ook oudere mensen
aanwezig zijn), willen wij sterk ontraden, zoals de Haak-Inn op 25 maart en het Zingen bij
Lenie Kroon op 26 maart
3. De doopdienst die gepland was voor zondag 29 maart wordt in principe uitgesteld tot
zondag 28 juni. (Mochten de samenkomsten op zondag op redelijk korte termijn weer
kunnen worden hervat, dan zal de doopdienst mogelijk eerder plaatsvinden.)
4. In onze eerste update schreven we dat de zondagse diensten in maart kwamen te vervallen.
In het licht van de nieuwe richtlijnen van het RIVM die afgelopen week van kracht werden,
vervalt ook de samenkomst op zondag 5 april.
5. De Worship night (Revelations Special) van zondag 5 april zal ook niet doorgaan en worden
verplaatst naar een later moment.
6. Het is op dit moment nog onzeker of de nieuwe Bijbelstudieserie met Dick Pieterman (vanaf
6 april) door kan gaan.
7. De bijeenkomsten in het kader van de Stille Week die voor maandag 6 t/m donderdag 9
april gepland waren in de gebouwen van de samenwerkende kerken in HardinxveldGiessendam (o.a. op woensdag 8 april in ons gebouw) zullen niet ‘live’ doorgaan, maar
vermoedelijk zullen deze korte samenkomsten (ca. 30 min.) volgende week worden
opgenomen en op de betreffende datums worden uitgezonden via internet.

Huiskringen en jeugdgroepen: ontmoet en verbind je met elkaar via Zoom
In onze vorige update stimuleerden we huiskringen nog om op zondag en/of dinsdagavond bij elkaar
te komen, weliswaar met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Met de kennis van nu, en gelet op
het bovenstaande, raden wij het af om de komende weken als huiskring of jeugdgroep fysiek bij
elkaar te komen, zeker wanneer er ook goede alternatieve (digitale) mogelijkheden zijn om elkaar te
spreken en zien. Dit kan bijvoorbeeld met Zoom (https://zoom.us/), dat vergelijkbaar is met Skype
of FaceTime, maar met méér mogelijkheden.

Korte uitleg gebruik Zoom
Wanneer één persoon op de kring een (gratis) account aanmaakt, en men met z’n allen op een
vooraf afgesproken tijdstip achter een laptop, tablet of smartphone zit (liefst met headset of
‘oortjes’ aangesloten, maar dat is niet noodzakelijk), dan kan de persoon die over een account
beschikt eenvoudig een video-gesprek starten, een ‘link’ naar het video-gesprek (of de ‘meeting ID’)
via WhatsApp of e-mail naar de kringleden sturen, en de ontvangers hoeven dan alleen maar op de
link te klikken (of de ‘meeting ID’ in te typen) om aan het video-gesprek deel te kunnen nemen in de
browser (of via de Zoom-app, die je kunt installeren). Een sessie kan max. 40 min. duren en er
kunnen max. 100 personen tegelijk aan deelnemen. Indien je langer dan 40 min. wilt ‘vergaderen’,
dan start je gewoon weer een nieuw video-gesprek.
Zie voor meer informatie:
https://computertotaal.nl/artikelen/apps-software/how-to-zo-kun-je-videobellen-met-zoom/.
Wanneer je Zoom wilt gaan gebruiken en tegen vragen of problemen aanloopt waar je niet uitkomt,
dan kun je een mailtje sturen naar communicatie@christengemeente.nl.

Voortaan dagelijks een lied van hoop en bemoediging via WhatsApp
De zangleiders/muziekteamleden hebben het initiatief genomen om de komende tijd dagelijks een
lied van hoop en bemoediging te delen met elkaar via de WhatsApp-groep van de
Christengemeente. (Als je nog geen lid bent van deze groep, kun je jezelf via deze link aanmelden:
https://chat.whatsapp.com/EqaoGDW3jyN1uwjuiVZZui.)

Mogelijke invulling voor thuis, met je gezin of voor de kinderen
We zetten hier nog een keer wat (oude en nieuwe) suggesties op een rij:
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-nieuwsradio-vanwege-coronavirus/. Morgen (zondag 22 maart) spreekt Arie de Rover over het
thema ‘Gezond leren leven’ naar aanleiding van Jacobus 4:13-17.
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.
5. 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.
6. Wim Hoddenbagh (St. Presence) is gestart met een 24/7 YouTube-kanaal van bemoediging,
hoop en aanbidding, in samenwerking met onder andere Opwekking, Events4Christ en 24-7
Prayer. Wim Hoddenbagh zal iedere avond om 19:00 uur een tafelgast en een artiest
ontvangen. De tafelgast deelt iets over zijn persoonlijk leven in de situatie waar we nu
inzitten aangevuld met livemuziek door de artiest en een bemoediging door Wim.
De uitzendingen staan op www.youtube.com/presencenl en de livestream is 24/7 op
https://youtu.be/9DPrzh35wmM te volgen.

Alternatief voor samenkomst zondag 29 maart?
Op dit moment wordt nagedacht of we op zondag 29 maart wellicht een samenkomst via internet
kunnen streamen (of vooraf op video opnemen en op zondag om 10.00 uur ‘uitzenden’),
vergelijkbaar bijvoorbeeld met de online samenkomst van Mozaiek0318 afgelopen zondag.

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. We proberen je de komende tijd zo goed mogelijk op de
hoogte te houden en met elkaar in verbinding te blijven.

Tot slot
We sluiten weer af met een belofte uit Gods Woord: "De HEER is goed, een vesting in tijden van
nood, Hij kent wie bij Hem schuilen" (Nahum 1:7 – NBV) en met een lied: “Ik heb U nodig” – OPW 763
(zie: https://www.youtube.com/watch?v=Ks5whQLRmaw&feature=youtu.be). In deze tijd beseffen
we meer dan ooit dat we God nodig hebben, maar we zijn ook dankbaar dat Hij goed is en dat Hij
een veilige schuilplaats is in tijden van nood! We wensen jullie allen Gods zegen en shalom!
-

de oudsten

