
Abbenbroek, 13 maart 2020 

 

Beste gemeenteleden, 

Het zal u niet ontgaan zijn dat onze regering ingrijpende maatregelen neemt om het 
Corona-virus in Nederland in te dammen. Deze maatregelen raken ook het kerkelijke 
leven. Het moderamen van de kerkenraad heeft met een deel van de kerkvoogdij 
vergaderd over de gevolgen van de overheidsmaatregelen voor onze gemeente. We 
willen er namelijk zoveel mogelijk aan doen om het kerkelijke leven, in het bijzonder 
de erediensten, op een verantwoorde manier door te laten gaan. Wij hebben ons 
hierbij laten adviseren door wat het Breed Moderamen (dagelijks bestuur) van de 
synode gisteren op de website van de landelijke kerk naar buiten heeft gebracht. (Zie 
www.hersteldhervormdekerk.nl)  

In deze brief willen we u als gemeente hierover te informeren. 

 

Voor het kerkelijk leven tot en met 31 maart, hebben we besloten dat: 

1. De erediensten in de dorpskerk in Abbenbroek doorgaan 

omdat wij verwachten dat er niet meer dan 100 kerkgangers zullen zijn.  

- Wij adviseren sommige mensen om thuis mee te luisteren:   

- Wij adviseren mensen met verkoudheidsklachten om thuis te blijven.  

- Ook adviseren wij kwetsbare gemeenteleden zoals ouderen (boven de 75 jaar) en 
zieken om via het internet de diensten te beluisteren. 

- Mensen die geen lid zijn van onze gemeente en/of niet met regelmaat gewend 
zijn onze diensten te bezoeken, verzoeken wij om de eredienst niet bij te wonen 
zodat de kerkvoogdij kan garanderen dat er niet meer dan 100 kerkgangers in de 
dienst komen.  

2. Probeer zoveel mogelijk verspreid plaats te nemen in de kerkzaal 

3. Er is tijdens de erediensten geen kinderoppas 

4. De zondagschool tijdens de eredienst gaat wel gewoon door 

5. De collectes vinden aan het einde van de dienst bij de uitgang plaats 

6. Samenkomsten in kleiner verband (bijv. catechisatie, vrouwenvereniging) 
gaan door  

- Ook hier blijft het advies gelden om met verkoudheidsklachten thuis te blijven 

 
Wat er na 31 maart gaat gebeuren, of dat er tussentijds andere en/of scherpere 
maatregelen zullen worden genomen van overheidswege, dat weet alleen de Heere. 
De kerkenraad en de kerkvoogdij zijn inmiddels begonnen om een draaiboek te 
maken waarin we rekening houden met eventuele nieuwe maatregelen, zodat de 
erediensten en het kerkelijk leven zoveel mogelijk door kunnen gaan. Wij zullen u 
daarover informeren zodra hierover meer bekend is. U begrijpt dat deze 
voorbereidingen ook kosten met zich meebrengen. Wij vragen u hierin het werk van 
de kerkvoogdij de komende tijd te blijven steunen.  
 

http://www.hersteldhervormdekerk.nl/


Maar boven alles vragen wij u om samen met ons het vertrouwen op de Heere te 
stellen. Hij regeert en Hij kent onze toekomst. Hij zal degenen die op Hem 
vertrouwen niet verlaten.   

Wij zijn geroepen om nuchter en waakzaam te zijn. We denken daarbij aan de 
woorden van de apostel Petrus, die aan de vreemdelingen in de verstrooiing schrijft, 
1 Petrus 5:8 "Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond 
als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden." Wat prachtig is 
het, dat daar vers 7 aan vooraf gaat: "Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor 
u." (1 Petrus 5:7) We werpen onze zorgen op Hem, terwijl we nuchter en waakzaam 
blijven. We mogen een God dienen Die in alle tijden regeert.   

U kunt waken in de gebeden. Blijf bidden voor ons land en de overheid. Bid ook voor 
de kerkenraad en de kerkvoogdij. Als wij het Woord van de volharding bewaren, 
mogen we vast en zeker weten dat de Heere ons bewaren zal in het uur van de 
verzoeking (Openbaring 3:10).  

Wij beseffen dat er nog vragen kunnen overblijven naar aanleiding van deze brief. U 
kunt uw vragen - zo mogelijk per email - kenbaar maken aan ouderling H.C. Koreneef 
via hckoreneef@hhg-abbenbroek.nl. 

 

Een hartelijke groet, 

Het moderamen van de kerkenraad van de HHG Abbenbroek 

Ds. D.H.J. Folkers 

Ouderling H.C. Koreneef 

Diaken L.J. van Doorn 

Kerkvoogd J. Th. Kromhout 
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