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Abbenbroek, 20 maart 2020 

Beste gemeenteleden, 

Zoals u allemaal weet is sinds ruim een week het maatschappelijke leven ingrijpend 

veranderd door het corona-virus. Dit raakt uiteraard ook het kerkelijke leven. De kerkenraad 

ziet het als haar roeping om zolang het wettelijk is toegestaan de erediensten in het 

kerkgebouw gaande te houden. Dat betekent dat we net zoals vorige zondag het wettelijk 

maximum van 100 kerkgangers hanteren.  

Omdat de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen is het moderamen van de kerkenraad 

(bestaande uit ouderling H.C. Koreneef, diaken L.J. van Doorn en ds. Folkers) tijdelijk 

uitgebreid met de volgende personen: dhr. J. Th. Kromhout namens de kerkvoogdij, dhr. J. 

Deijs (communicatie) en dhr. R.D. Maassen (technische ondersteuning). Zij hebben als taak 

om ontwikkelingen te volgen en waar nodig regelingen te treffen. Deze worden dan door 

middel van een wekelijkse nieuwsbrief naar u gecommuniceerd. Ook heeft deze werkgroep 

zich als taak gesteld na te denken over de voortgang van het kerkelijk leven, ook wanneer 

wij niet meer in ons kerkgebouw samen kunnen komen. Wanneer u zelf zaken aan wil 

dragen, is dat uiteraard welkom. Deze kunt u kenbaar maken aan ouderling Koreneef, 

(hckoreneef@hhg-abbenbroek.nl; 0181-417298). 

In deze brief worden een aantal zaken op een rijtje gezet die van belang zijn voor de korte 

termijn, in ieder geval tot en met 6 april 2020. Wij verzoeken u om de inhoud van deze brief in 

het gezin te bespreken. 

Erediensten 

De afgelopen week hebben we bezorgde vragen gekregen over het doorgaan van de 

kerkdiensten. De kerkenraad ziet het als haar roeping om zolang het wettelijk toegestaan is de 

erediensten in het kerkgebouw te beleggen. Het is voor u als kerkganger uw eigen keuze of u 

het verantwoord vindt om de diensten te bezoeken in het kerkgebouw.  

De kerkvoogdij zal er in ieder geval op toezien dat de erediensten binnen de nu geldende 

regels verlopen. Dat betekent: niet meer dan 100 kerkgangers per eredienst. Afgelopen 

zondag waren er 's ochtends ca. 60 en 's avonds 40 kerkgangers aanwezig. Wij adviseren u 

nogmaals dringend om de dienst vanuit huis mee te maken, wanneer u 

verkoudheidsverschijnselen of een kwetsbare gezondheid heeft. Dat geldt ook als u tot de 

ouderen behoort.  

Bij het plaatsnemen in de kerk verzoeken wij u om (met uw gezin) een afstand van 1,5 meter 

tot de andere kerkgangers in acht te nemen. 

Als de ouderling van dienst de voorganger naar de preekstoel begeleidt, zal hij geen 

handdruk meer geven.  

mailto:hckoreneef@hhg-abbenbroek.nl


 

 

2 

 

Wanneer een (gast)voorganger verhinderd is, kan het voorkomen dat er een 

leesdienst gehouden wordt.  

Collecten 

De kerkvoogdij zag de collecte-inkomsten van 

afgelopen zondag drastisch afnemen. En dit terwijl 

de kosten (onder andere voor de live-uitzending) 

stijgen. Daarom willen wij u vriendelijk maar 

dringend verzoeken om de kerkvoogdij en de 

diaconie blijvend van de nodige inkomsten te 

voorzien. Wilt u daarom na de zondag wat u 

normaal in de collectezak doet, overmaken naar de 

kerkvoogdij en diaconie? Op de website kunt u hier zien waar de collecten voor bestemd 

zijn.  

Zondagschool 

Omdat de zondagschool nu niet gehouden wordt, wordt er tijdens de dienst zoveel als 

mogelijk rekening gehouden met uw kinderen. Onze gastvoorgangers worden elke 

donderdag telefonisch benaderd of zij bij de liturgie een aantal gespreksvragen voor 

gezinnen met kinderen willen aanleveren, die u na de dienst kunt bespreken. Deze vindt u 

op de website bij de liturgie, onder het kopje kerkdiensten. Ook zal de psalm die de kinderen 

voor de zondagschool moeten leren, in de morgendienst als voorzang gezongen worden. 

Vanaf volgende week wordt in de nieuwsbrief vermeld om welk psalmvers het gaat. Daarin 

vindt u overigens ook het bijbelvers dat de kinderen moeten aanleren. Wilt u door de weeks 

met uw kind(eren) het psalmvers en het bijbelvers oefenen? 

Catechisatie 

Ook de catechisatielessen vinden momenteel geen doorgang. Om toch elke week een 

catechesemoment te hebben zal ds. Folkers elke maandag om 19.30 uur het bijbelgedeelte 

bespreken dat de jongeren van de 11+ en de 16+ bij hun stille tijd hebben gelezen. Dit betreft 

een live-uitzending via Youtube die ook via onze website (hhg-abbenbroek.nl/live) wordt 

uitgezonden. De Youtube-uitzending is alleen op maandag om 19.30 uur live te bekijken. Dit 

zal tot de Pinksteren zo verzorgd worden.  

Pastoraat 

Ook het reguliere bezoekwerk is stil komen te liggen. Uiteraard blijft zowel uw 

wijkouderling als de predikant beschikbaar. U kunt, wanneer u dat wenst, zelf contact 

opnemen met uw wijkouderling. We vinden het belangrijk dat er regelmatig contact blijft, 

dus de wijkouderling zal ook telefonisch contact met u opnemen. In het bijzonder geldt dit 

voor alleenstaanden, ouderen en zieken.   

Momenteel heeft de wijk van ouderling Vroombout na zijn vertrek geen wijkouderling meer. 
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Daarom is de wijk verdeeld onder ouderling Koreneef (Hellevoetsluis) en 

ouderling Dam (Heenvliet, Hoogvliet, Poortugaal).  

Diaconaat 

Wanneer u, op welke wijze dan ook, in de problemen komt in deze moeilijke tijden, dan kunt 

u contact opnemen met de diaconie. Zij coördineren hulpvragen, dat kunnen financiële 

vragen zijn, maar ook heel praktisch: als er griep in huis is en er boodschappen gedaan 

moeten worden. Stel gerust uw vraag, we kijken wat we als gemeente kunnen doen.  

Kerkbode 

De kerkbode zal als vanouds op de aangekondigde zondag klaarliggen in de voorkerk. Deze 

zijn vanaf nu voorzien van een sticker met naam, zodat de kerkbodes die niet opgehaald 

worden, bij u bezorgd zullen worden. Zou u na de avonddienst van 5 april willen kijken of 

er nog kerkbodes liggen van gemeenteleden die bij u in de buurt? Als u deze zou willen 

bezorgen bewijst u ons en hun daarmee een grote dienst.  

Website 

We zetten erop in, dat behalve via de wekelijkse nieuwsbrief, ook de website een belangrijke 

bron van informatie zal worden. Bovendien verwachten wij daar ook meer bezoekers. 

Daarom zal op de website de komende tijd veranderen. U kunt dit werk ook steunen met uw 

gift aan de kerkvoogdij.  

Begrafenissen 

Omdat het natuurlijk altijd kan voorkomen dat er iemand uit de gemeente overlijdt, heeft de 

kerkvoogdij contact gehad met begrafenisondernemer Ten Klooster uit Ouddorp. De nu 

geldende regel is dat een begrafenis zonder condoleance en met niet meer dan 50 personen 

wordt gehouden.  

Ten slotte... 

…nog een paar woorden van uw en jouw predikant. U en jij hebben alle zaken hierboven 

gelezen. Dit zijn allemaal hele ingrijpende maatregelen. Het kerkelijk leven moet voor een 

groot deel anders worden georganiseerd als dat we het sinds jaar en dag gewend waren. Bij 

al die dingen heeft u, heb jij ongetwijfeld een mening, of een vraag. Schroom niet om die te 

stellen aan ouderling Koreneef. Dan nemen we het mee in onze besprekingen. Voor de 

kerkenraad, de kerkvoogdij en het (uitgebreide) moderamen is wat we nu moeten doen niet 

‘maar’ praktisch, maar beleven we ons werk geestelijk. We hebben een roeping van de Heere 

gekregen om u en jou te dienen, met het Woord van God. En dat mogen we doen met alle 

middelen die ons ter beschikking staan. We doen dit in biddend opzien, of de Heere dit werk 

wil zegenen en onze gemeente wil bewaren.  

Door het corona-virus gaan we een tijd tegemoet waarin velen van ons regelmatig zullen 

verlangen naar het samenzijn als gemeente. Je mist misschien de JV, de catechisatie, de 
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mannen- of vrouwenvereniging , de bijbelstudiegroep, het bezoeken van de 

kerkdienst. Al deze dingen waren voorheen heel vanzelfsprekend. Nu 

beseffen we op een heel andere wijze wat een zegen dat altijd geweest is. Maar 

het evangelie van Jezus Christus verbindt ons. Onze gemeente, is niet onze gemeente, maar 

ten diepste Gods gemeente. Het is de Heere die, zoals een lied dat zo mooi bezingt: "over 

1000 wegen ons samenbracht". Dat geeft aan de ene kant een ontspannenheid: Hij zal Zijn 

werk niet loslaten. Maar het geeft ons ook een verantwoordelijkheid: Wij zijn door Hem aan 

elkaar gegeven. Laten we daarom elkaar vasthouden, contact houden, bidden. 

Misschien wordt voor u en voor jou de verleiding wel eens groot om op zondag digitaal te 

gaan ‘shoppen’. Maar laten we trouw blijven aan elkaar, omdat Hij het is Die ons aan elkaar 

gaf. Laten we de onderlinge bijeenkomst (als is dat op veel momenten geen lijfelijke 

bijeenkomst meer) niet nalaten, maar elkaar aansporen. Laten we trouw zijn in het meeleven 

met de kerkdienst, trouw in de contacten, maar bovenal trouw in de gebeden.  

Als u of jij in onzekerheid zit, angst ervaart, bezorgd bent, dan wil ik, dan wil de kerkenraad 

u graag bijstaan. We mogen juist in deze tijd elkaar bemoedigen, troosten, aansporen en 

liefhebben. Dat zijn werken van de Heilige Geest, waarin wij mogen delen, en die Geest kan 

nergens door weerhouden worden. Wat dienen wij, als we daar bij stilstaan, toch een 

machtige God! 

In de pastorie wordt geregeld voor u en voor jou gebeden. Bidt u ook voor ons en de rest van 

de kerkenraad? De gebeden verbinden alle leden van het lichaam met Christus, het Hoofd. 

En zo zijn we door het Hoofd, onze Heere Jezus Christus aan elkaar verbonden.   

In de Hem verbonden, groet ik u en jou namens het uitgebreide moderamen, 

Uw en jouw ds. D.H.J. Folkers 

 

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met ouderling 

H.C. Koreneef: hckoreneef@hhg-abbenbroek.nl | 0181 – 417 298 

Uitgebreid Moderamen bestaat uit: 

Ouderling H.C. Koreneef 

Diaken L.J. van Doorn 

Kerkvoogd J. Th. Kromhout 

J. Deijs (communicatie) 

R.D. Maassen (technische ondersteuning) 

ds. D.H.J. Folkers 
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