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Dodewaard, 17 maart 2020 

 
Beste gemeenteleden, 
 
Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet op 12 en 15 maart jl. heeft genomen met betrekking 
tot het coronavirus, heeft de kerkenraad een aantal beslissingen moeten nemen. Enerzijds willen we 
onze verantwoordelijkheden nemen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Anderzijds willen 
we ook juist in deze tijd God en elkaar blijven dienen. 
 
Kerkdiensten 
De zondagse ochtenddiensten t/m 5 april a.s. gaan door, maar zonder gemeenteleden in de kerk. Een 
predikant zal de dienst leiden, een deel van de kerkenraad en een organist zullen aanwezig zijn. De 
diensten zijn te beluisteren via de kerkradio of www.kerkomroep.nl. Zo mogen we ons op afstand met 
elkaar verbonden weten. Nevenactiviteiten als oppas en kinderdienst komen te vervallen.  
 
De avonddiensten komen t/m 5 april a.s. geheel te vervallen. Er worden veel alternatieven aangeboden, 
zoals deze: 

- televisie-kerkdienst, elke zondagmorgen om 9.20 uur, aangeboden door de EO en de PKN, te 
zien op NPO2 en terug te kijken op www.eo.nl/zondag; 

- radio-kerkdienst, elke zondagmorgen om 10.00 uur, aangeboden door Groot Nieuws Radio, 
(terug) te luisteren op www.grootnieuwsradio.nl  

- eerder gehouden kerkdiensten in Dodewaard, terug te luisteren op www.kerkomroep.nl.   
 
Verder wijzen we u op een wekelijks online kinderprogramma, opgesteld door Matthijs Vlaardingerbroek 
en te bekijken op www.creatiefkinderwerk.nl  
 
Omdat er nu geen collecten worden gehouden, is het wellicht een goed idee om thuis een collectepotje 
te maken en dit later in de collectezakken in de kerk te doen of zelf alvast een gift over te maken naar 
de kerkrentmeesters en diaconie. Het collectegeld wat u terzijde legt kunt u dan bij de eerst komende 
kerkdienst met de gehele gemeente, dan geven. De opbrengst van zowel diaconie en kerkrentmeesters 
zal dan over de doelen worden verdeeld waarvoor in de achterliggende weken geen collecte is 
gehouden. Ook uw giften voor het zendingswerk worden blijvend gewaardeerd. 
 
De website www.kerkomroep.nl kan door de zeer grote toename in luisteraars overbelast raken. De 
organisatie doet haar uiterste best dit te voorkomen. Mocht het probleem zich onverhoopt toch 
voordoen, adviseren wij u de dienst op een later moment te beluisteren. Van een aantal luisteraars is 
vernomen dat zij niet live konden meeluisteren. Dat kan mogelijk te maken hebben omdat u van Google 
Chrome gebruik maakt. Er zijn hier voor 2 manieren waardoor u (mogelijk) de live dienst wel kan 
beluisteren: 
1.    Gebruik een andere webbrowser dan Google Chrome. Open www.kerkomroep.nl in Internet 
Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Opera, enz. In deze webbrowsers werkt de website naar behoren. 
2.    Open de live-dienst in een apart tabblad van Google Chrome. Op de audio player op de website 
klikt u met de rechtermuisknop en kiest u voor ‘Audio openen op nieuw tabblad’. Ga vervolgens naar 
het nieuwe tabblad om de live-dienst te beluisteren. 
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Gemeenteavond 
De geplande gemeenteavond op woensdag 25 maart gaat niet door. Mochten er zaken zijn die een 
beslissing nodig maken, dan zal de kerkenraad deze nemen en u daarover informeren in het kerkblad. 
 
Andere activiteiten 
Alle activiteiten van clubs, verenigingen, kringen, e.d. komen te vervallen t/m 6 april a.s. Dit betekent 
dat het winterseizoen vrijwel voorbij is. Wellicht dat er op een later moment nog een afsluitende activiteit 
kan worden georganiseerd. 
 
Pastoraat en andere hulp 
Pastoraal bezoek wordt voorlopig zoveel mogelijk beperkt, zeker bij ouderen en kwetsbaren. Mocht u 
behoefte hebben aan pastoraal contact, laat het dan weten aan de wijkouderling of predikant (0488-
427411 of 06-83196490). Dan nemen we contact met u op. Mocht u andere hulp nodig hebben, laat u 
dat dan weten aan de wijkouderling of wijkdiaken.  
 
Hieronder geven wij de namen van de wijkouderlingen en wijkdiakenen. De indeling van de wijken kunt 
u vinden op de website, onder Kerkenwerk > Pastoraat en naar beneden scrollen. 
 
Wijk 1 P.N. de Groot 0488-411598 Wijk 2 P.N. de Groot 0488-411598 
 G.J. van Kalkeren 0488-411103  G.J. van Kalkeren 0488-411103 
Wijk 3 H.J. de Haan 06-28442800 Wijk 4 A.W. van Laar 06-50238526 
 H. Gerritsen 06-36058350  S. Willemsen 06-22783472 
Wijk 5 F.C. Winkel 06-28870916 Wijk 6 H.J. de Haan 06-28442800 
 D. van Laar 0488-429021  H. Gerritsen 06-36058350 
Wijk 7 A.W. van Laar 06-50238526 Wijk 8 F.C. Winkel 06-28870916 
 S. Willemsen 06-22783472  D. van Laar 0488-429021 
 
Laten we allemaal proberen, juist ook in deze tijd, naar elkaar te blijven omzien.  
 
Tenslotte 
Als het in de komende tijd noodzakelijk blijkt om de maatregelen te wijzigen of aan te vullen, zullen we 
u daarvan op de hoogte stellen via de e-mail en/of de website. Wilt u deze berichten dan doorgeven 
aan gemeenteleden die niet hierover beschikken?  
 
Als u vragen of opmerkingen heeft, horen we dat graag. Geeft u die dan even door aan de scriba. 
 
We hopen op uw begrip en vertrouwen in dit alles op Christus, onze Heer en Heiland die deze wereld 
in zijn hand heeft. 
 
Hartelijke groet,  
 
namens de kerkenraad, 
 

 
Henk de Haan (scriba) 
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