
Coronavirus-update (4) – zaterdag 28 maart 2020 

Dit is inmiddels alweer de vierde update over de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. In deze 

update zetten we weer wat belangrijke zaken op een rijtje en brengen we jullie op de hoogte van 

alles wat er binnen en buiten de gemeente gebeurt. 

God heeft de regie 
Steeds meer wordt duidelijk dat deze crisis verregaande gevolgen heeft. Steeds meer mensen 

worden geveld door het virus en wellicht ken jij inmiddels ook al wel mensen die ziek zijn geworden. 

Dan komt het ineens heel dichtbij. Ook de economische en maatschappelijke gevolgen worden 

steeds duidelijker. 

Boven dit alles mogen we weten dat God de regie heeft. Hij is almachtig, regeert vanaf Zijn troon en 

heeft deze wereld in Zijn hand. Dit gaat ons begrip te boven. Net zoals dat het begrip van de 

vrienden van Job te boven ging: 

'De ontzagwekkende, die wij niet kunnen vatten, is groot door Zijn kracht en door Zijn recht.' 

Vanuit Zijn genade heeft Hij geduld met deze wereld en is Hij bewogen met alles wat er vandaag de 

dag gebeurt. In dat besef van afhankelijkheid en kwetsbaarheid, kunnen we niet anders dan ons 

eerbiedig buigen voor Hem. Onze afhankelijkheid van onze Schepper wordt in deze tijd des te 

duidelijker. Laten we daarom niet stoppen Hem te eren en te aanbidden voor wie Hij is. Ook al vallen 

de gezamenlijke manieren van aanbidding en lofprijs even weg, we bidden je toe dat je een 

persoonlijke manier kunt vinden om je dank, aanbidding en verootmoediging kenbaar te maken. 

Geen samenkomsten tot 1 juni a.s. 
De richtlijnen voor samenkomsten zijn deze week opnieuw aangescherpt. Het kabinet, op advies van 

het RIVM, heeft besloten dat tot 1 juni a.s. samenkomsten niet zijn toegestaan. Om die reden zijn 

alle geplande samenkomsten en bijeenkomsten tot 1 juni afgelast. Hieronder vallen ook de geplande 

bijbelstudieserie van Dick Pieterman en het kinderkamp. 

Komende zondag 29 maart: dienst via ons YouTube-kanaal 
Komende zondag wordt er een dienst uitgezonden via het YouTube-kanaal van de 

Christengemeente. De dienst is deze week opgenomen en wordt zondag vanaf 10.00 uur 

beschikbaar gesteld. In deze dienst nemen Jesse en Elize ons mee in aanbidding en deelt Ben een 

boodschap met ons. Van harte aanbevolen! 

De dienst is vanaf zondag 10.00 uur (zomertijd) te bekijken via deze link: 

https://www.youtube.com/channel/UCSJG88r9VJoVXjgGhyAu56A.  

De link zal kort vóór 10.00 uur ook nog een keer worden gedeeld in de WhatsApp-groep van de 

Christengemeente.  

Zomertijd 
Let op! Dit weekend zal de zomertijd ingaan. Dit betekent dat de klok in de nacht van zaterdag op 

zondag een uurtje vooruit gaat. 

Stille week 
In samenwerking met verschillende kerken in Hardinxveld-Giessendam wordt in de ‘stille week’ 

(voorafgaand aan Pasen) gewoonlijk dagelijks een korte dienst gehouden. Uiteraard kunnen deze 

samenkomsten dit jaar niet doorgaan. De diensten worden nu vooraf opgenomen en uitgezonden 

via internet. Nadere informatie volgt later. 

https://www.youtube.com/channel/UCSJG88r9VJoVXjgGhyAu56A


Goede Vrijdag en Pasen: dienst via ons YouTube-kanaal 
We streven ernaar om zowel op Goede Vrijdag (10 april) als op 1e Paasdag (12 april) opnieuw een 

dienst uit te zenden via het YouTube-kanaal van de Christengemeente. Tijdens de dienst op Goede 

Vrijdag zullen we met elkaar ook het avondmaal vieren, waarbij ieder dan voor zichzelf thuis hieraan 

deel kan nemen. Nadere informatie volgt later. 

Wereldwijde dag van bidden en vasten 
De Wereld Evangelische Alliantie (WEA) heeft komende zondag uitgeroepen tot wereldwijde dag van 

bidden en vasten. Op de website van MissieNederland (onderdeel van de WEA) is een handreiking 

beschikbaar hoe je hier als kerk, groep of individu aan mee kunt doen. Voor meer informatie, zie: 

https://www.missienederland.nl/beweegdekerk/coronacrisis/biddenenvasten  

Blijf op de hoogte via onze WhatsApp-groep 
Via de WhatsApp-groep van de Christengemeente houden we je op de hoogte van belangrijke of 

actuele zaken. We proberen de informatiestroom zoveel mogelijk te beperken of te clusteren. Ben je 

nog niet geabonneerd, meld je dan aan via deze link: 

https://chat.whatsapp.com/EqaoGDW3jyN1uwjuiVZZui  

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 
Ik (Johan) ben de laatste weken aan het lezen in Romeinen. Het is prachtig om te lezen hoe we ons 

gerechtvaardigd mogen weten door het geloof in onze Heer en Heiland. Heerlijk ook om deelgenoot 

te mogen zijn van Zijn trouw en barmhartigheid voor ons. In hoofdstuk 12 worden we opgeroepen 

om volgens de wil van God te leven. Een manier van leven dat leven en vrucht voorbrengt. Het trof 

me hoe deze oproep vandaag de dag in een vernieuwd daglicht komt te staan. Hoe ziet dat er in 

deze tijd uit; ‘je niet aanpassen aan deze wereld’, ‘je gezindheid vernieuwen’, ‘ontdekken wat God 

van u wil’? Hoe kunnen we onze van God gegeven gave in deze tijd inzetten en hoe kunnen we onze 

liefde oprecht laten zijn? Hoe zorgen we ervoor dat we ons ‘enthousiasme niet laten bekoelen’ en 

ons blijvend ‘laten aanvuren door de Geest’? Laten we ons, ieder persoonlijk, vasthouden aan Hem, 

zodat we ook in deze tijd een lichtend licht en een zoutend zout zullen zijn voor een wereld in 

duisternis. 

- de oudsten  
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