
Coronavirus-update (5) – zaterdag 4 april 2020 

Dit is inmiddels alweer de vijfde 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. 

Jezus Overwinnaar! 
Deze crisis heeft verregaande gevolgen voor iedereen. Dat wordt wel steeds meer en meer duidelijk. 

Economisch, maatschappelijk, sociaal, emotioneel, iedereen wordt op de een of andere manier 

geraakt. Ook in het gemeenteleven hebben we daar mee te maken. We denken aan alle mensen die 

ziek zijn, die zieken in hun omgeving hebben, die wellicht kennissen, vrienden of familieleden al 

hebben verloren. Aan iedereen die vreest voor zijn of haar werk, iedereen die een bedrijf heeft wat 

moeilijkheden voor z’n kiezen krijgt, noem maar op.  

We zouden hierdoor snel geneigd kunnen zijn om te vergeten dat we toeleven naar Pasen. De tijd 

waarin we het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus herdenken. Hoe Hij de straf en schuld 

van ons heeft weggedragen en dood, graf en hel heeft overwonnen. Met recht: Jezus Overwinnaar!! 

Laten we zien op Hem, Die ons zó liefgehad heeft dat Hij Zijn leven voor ons gaf, voor ons de dood in 

ging om het Leven voor ons te verwerven. Vertroost en bemoedig elkaar met deze woorden.  

Geen samenkomsten tot 1 juni a.s. 
Zoals bekend, geven de richtlijnen aan dat samenkomsten voorlopig tot 1 juni a.s. niet zijn 

toegestaan. Gelukkig zijn er wel alternatieven. Verderop in deze update meer informatie over de 

manier hoe we virtueel kunnen samenkomen.  

Stille Week 
Ook dit jaar staan we met een aantal kerken in Hardinxveld-Giessendam gezamenlijk stil bij het 

lijden en sterven van Jezus. De maatregelen rond het coronavirus maken het helaas niet mogelijk om 

samen te komen. Daarom worden de diensten online aangeboden via de website van De Bron: 

www.debronhg.nl. 

In de week voor Pasen, de Stille Week, wordt van maandag 6 april tot en met donderdag 9 april elke 

dag een dienst online gezet. Het thema van dit jaar is ‘De lijdensweg van de goede Herder’. Iedere 

avond staan we stil bij een deel van het proces richting de kruisiging van Jezus. De diensten, die 

ongeveer 15 minuten duren, worden elke dag door een andere kerk georganiseerd. Alle diensten 

worden dagelijks rond 19.30 uur beschikbaar gesteld.  

Goede Vrijdag en Pasen: online-diensten via ons YouTube-kanaal 
We beschikken inmiddels over een eigen Youtube-kanaal, waar afgelopen zondag de eerste dienst te 

volgen was. Fijn dat er veel positieve reacties op gekomen zijn en dat het blijkbaar wordt 

gewaardeerd en in een behoefte voorziet. De link naar het kanaal is:  

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

Hierop zijn rond Goede Vrijdag en Pasen de volgende diensten te volgen: 

Goede Vrijdag (10 april) – Deze dienst is te beschikbaar op vrijdagavond om 19:00 uur. In deze 

dienst zal ook het avondmaal worden gevierd. Het zou mooi zijn als iedereen die kijkt, zorgt dat er 

matses en druivensap (of brood en wijn) in huis is om dan op het aangegeven moment dat 

gezamenlijk te gebruiken. Zo kunnen we (op afstand) toch samen het avondmaal vieren. Ben Bode 

zal in deze dienst voorgaan. Tim Stronks, Silke van Peer en Harald van Teeffelen zorgen voor de 

muzikale inbreng.  

http://www.debronhg.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCSJG88r9VJoVXjgGhyAu56A


1e Paasdag (zondag 12 april) – Deze dienst is beschikbaar op zondagmorgen om 10:00 uur. In deze 

dienst zal Timon van Wijngaarden voorgaan. 

Frequente online-diensten 
We streven ernaar (ongeveer) iedere twee weken een korte online-dienst op te nemen. We zijn 

dankbaar voor iedereen die hier érg veel werk voor verzet (vóór, tijdens, maar ook ná de opname 

van de dienst, nl. om deze te bewerken en geschikt te maken voor plaatsing op YouTube). Bert 

Kortenhoeven coördineert de opnames en wordt hierbij geholpen door een team van mensen. 

Vraag en aanbod van hulp via Servanda 
Het is mooi om te zien dat er dat er in deze tijd vele initiatieven genomen worden om mensen die 

dat nodig hebben hulp te bieden. Zo ook in en om Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht. Zoals uit 

de flyer onderaan deze update blijkt, loopt de coördinatie van vraag en aanbod via Servanda. Houd 

dit in gedachten als je hulp nodig hebt of van anderen weet dat zij hulp nodig hebben. Maar ook als 

je een ander wilt helpen, kun je contact opnemen met Servanda. Van harte aanbevolen! 

Voor meer informatie zie: https://www.servanda.nl/. 

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. 

Dankbaar voor uw financiële gaven 
Als oudsten en bestuur zijn we blij en dankbaar dat er een grote groep mensen in de gemeente is die 

op regelmatige basis de gemeente voorziet van hun financiële gaven. Van de penningmeester 

begrepen we dat dit de laatste tijd ‘gewoon’ doorloopt. Nu er geen samenkomsten zijn, missen we 

uiteraard wel de zondagse collecten tijdens de dienst. Misschien wilt u overwegen om (ook) giraal 

uw gaven te gaan geven? Dat kan via het rekeningnummer NL64RABO 0325 0973 13 of NL37 INGB 

0004 8916 46 ten name van Stichting Christengemeente Hardinxveld-Giessendam.  

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 (Eduard) las laatst ergens dat het woord corona uit het Latijn afkomstig is en ‘kroon’ betekent. Dat 

deed me, zo vlak voor Pasen, denken aan de doornenkroon (‘doornen-corona’) die Jezus op Zijn 

hoofd gedrukt kreeg. En automatisch gingen mijn gedachten naar de bekende tekst uit Jesaja 53:4 

waar staat: ‘Waarlijk, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen’. Die kroon werd op een zeer ruwe 

manier op Zijn hoofd gedrukt, die moest Hij dragen om ons te kunnen redden. Laten we beseffen 

dat, waar we ook doorheen gaan, Jezus onze Redder dit alles ook doorgemaakt heeft. En dat uit pure 

Liefde. What a Saviour we have! 

God zegene u en Hij behoede u! 

- de oudsten  
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