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Abbenbroek, 27 maart 2020 

Beste gemeenteleden, 

Ook deze week heeft het uitgebreid Moderamen vergaderd n.a.v. de ontwikkelingen in ons 

land t.a.v. het coronavirus, en de nieuwe maatregelen, die afgekondigd zijn, om verdere uit-

braak van het virus tegen te gaan. 

Direct volgend op de persconferentie van onze premier en de verantwoordelijke ministers op 

maandag 23 maart jl., vergaderde het moderamen, en hebben we gesproken worden over de 

gevolgen van de nieuwe maatregelen. 

Die grijpen voor iedereen in ons land nog dieper in, dan de maatregelen die reeds golden. Ze 

zijn ook diep ingrijpend voor de kerken in ons land. Het raakt ons gemeentezijn zeer pijnlijk. 

Bij de eerste maatregelen behoorde dat er tot begin deze week (t/m 23 maart jl.) nog maxi-

maal 100 kerkgangers per dienst bijeen  mochten komen.  Na de persconferentie van afgelo-

pen maandag leek het er aanvankelijk op, dat er helemaal geen kerkdiensten belegd mochten 

worden, maar inmiddels is duidelijk, dat de diensten wettelijk mogen doorgaan met maxi-

maal 30 personen. 

Erediensten 

Naar aanleiding hiervan is er nauw contact geweest met de gemeente Nissewaard. De burge-

meester heeft ons dringend geadviseerd om niet gebruik te maken van het maximum van 30 

personen dat wettelijk is toegestaan, maar om met een minimum aantal aanwezigen samen 

te komen. Om precies te zijn, die mensen die nodig zijn om een dienst te houden. Op die ma-

nier is de kans op besmetting in Abbenbroek zo klein mogelijk en geeft dat ook rust in het 

dorp. We hebben als uitgebreid moderamen na rijp beraad besloten om dit advies op te vol-

gen en geen openbare kerkdiensten meer te beleggen in het kerkgebouw, maar besloten ere-

diensten. Een ingrijpend besluit, omdat dit betekent dat we als gemeente niet meer samen 

kunnen komen in het kerkgebouw, maar uitsluitend op afstand verbonden kunnen blijven. 

Dit is in de geschiedenis van de dorpskerk van Abbenbroek nog nooit eerder voorgekomen. 

Hoe nu verder? Want de bediening van het Woord moet wel voortgang blijven houden. We 

hebben ons de afgelopen week gebogen over de vraag hoe we toch nog gemeente kunnen 

blijven, en niet ‘verstrooid’ worden. Er is daarom ten eerste overleg geweest over de techni-

sche middelen, die ons ten dienste staan, om de kerkdienst via internet, via de livestream te 

blijven volgen. In samenspraak met de gemeente Nissewaard is er een voorlopige internet-

verbinding aangelegd met het dorpshuis, zodat de eredienst via een video-verbinding voor u 

thuis te volgen is. Op den duur moet dit via een eigen internetverbinding gaan lopen, zodat 

wij niet afhankelijk zijn van het dorpshuis.   
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De audio-livestream is niet nieuw, maar we zijn er met hulp van ter zake kun-

dige mensen in geslaagd technisch te regelen, dat er een videoverbinding tot 

stand gebracht is, zodat de dienst ook visueel te volgen is.  

U kunt vanuit deze brief ook rechtstreeks klikken op de volgende link: 

https://www.hhg-abbenbroek.nl/live 

De videoverbinding is getest en over de voorlopige resultaten zijn we tevreden. De diensten 

zullen dus uitgezonden kunnen worden, maar er zullen geen kerkgangers meer in de kerk-

zaal aanwezig zijn, behalve de voorganger, de ouderling van dienst, een diaken, een organist 

en (waarschijnlijk) twee mensen van de techniek. 

De kerktijden zullen daarbij hetzelfde blijven, 9.30 en 18.30 uur. 

We doen op deze manier ons best om zoveel mogelijk het karakter van een fysieke kerk-

dienst te behouden, zij het zonder kerkgangers. Door het aanwezig zijn van een organist en 

enkele mensen is samenzang nog mogelijk, waarbij u thuis wellicht kunt meezingen. 

Gastvoorgangers 

Ten tweede hebben we nagedacht over de voortgang van de prediking en hebben we het 

preekrooster opnieuw moeten bekijken. 

Omdat het verkeer van personen van overheidswege zoveel mogelijk beperkt dient te wor-

den, zijn de gastpredikanten benaderd, van wie een groot deel niet meer in april zal komen. 

Onze eigen predikant, ds. Folkers, zal  daarom in de komende tijd meer preekbeurten gaan 

vervullen in de eigen gemeente Abbenbroek. Daarbij wordt momenteel gezocht naar een 

vaste gastvoorganger uit de regio, die ook een aantal beurten in onze gemeente kan vervul-

len, om onze eigen predikant te ontlasten. Samen zullen zij het preekrooster dan zoveel mo-

gelijk voor de komende tijd gaan invullen. Het doel hiervan is dat: - 

• de lijn in de prediking gewaarborgd blijft,  

• de binding van u als gemeentelid aan de eigen gemeente meer gewaarborgd kan blij-

ven 

• we niet telkens geconfronteerd worden met ‘spontane’ afzeggingen en moeten gaan 

preeklezen 

Continuïteit in de prediking behouden is van groot belang voor een gezond gemeenteleven.  

De kerkvoogdij is hiermee nog bezig en we hopen u in de volgende weekbrief meer over te 

kunnen melden.  

Houdt u daarom naast het kerkblad, dat volgende week te lezen is, ook de diensten op de 

website in de gaten. Om de website overzichtelijker te maken, zodat u niet teveel behoeft te 

gaan zoeken, is deze aangepast, er is een aantal items tijdelijk uitgeschakeld. 

 

https://www.hhg-abbenbroek.nl/live
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Storingen? 

Tenslotte willen wij u vragen om aanstaande zondag ingeval van een hape-

rende lijn, een wegvallende verbinding, of iets dergelijks niet te bellen naar de 

kerk. De technische mensen weten, wanneer er een storing optreedt en doen dan wat zij kun-

nen.  

Wanneer onverhoopt de videoverbinding wegvalt, dan kunt u altijd terugvallen op de ge-

bruikelijke audioverbinding. 

Wanneer de audioverbinding op de eigen website (https://www.hhg-abbenbroek.nl/kerk-

diensten/live-luisteren) wegvalt of dienst weigert, dan kunt u ook rechtstreeks via 

www.kerkdienstgemist.nl de dienst beluisteren.  

Kerkblad 

Het kerkblad zal de komende tijd alleen digitaal, per e-mail verspreid worden. Een klein 

aantal kerkbladen zal gedrukt worden, voor degenen, die geen e-mailadres hebben. Deze 

worden dan op het huisadres afgegeven. 

Afkondigingen 

Voor degenen, die de in de dienst afgelezen afkondigingen nog eens na willen lezen, zullen 

deze op de website geplaatst worden. Omdat dit vaak privacygevoelige informatie betreft, 

zullen de afkondigingen alleen ‘bereikbaar’ zijn middels een inlogcode. Gevraagd wordt of u 

deze zelf aan wil maken, zie daarvoor de aanwijzingen op de website.  

De afkondigingen zullen na een week van de website verwijderd worden. 

Predikant 

We vinden het belangrijk dat ds. Folkers voldoende tijd beschikbaar houdt voor de preek-

voorbereiding, het pastorale werk, studie en gebed. Vriendelijk, maar toch ook wel dringend 

willen wij u vragen om al uw vragen omtrent de organisatie m.b.t. het coronavirus in onze 

gemeente alleen te stellen aan de scriba, ouderling Koreneef (hckoreneef@kliksafe.nl of 

hckoreneef@hhg-abbenbroek.nl , tel. 06-22528304).  

Dit betekent nadrukkelijk niet dat u met uw pastorale vragen of persoonlijke hulpvragen de 

dominee niet zou mogen benaderen. Juist daarvoor is hij aangesteld, naast de prediking. 

Maar de organisatorische kant van het gemeenteleven, daarvoor moet u bij de scriba zijn.  

 

Zondagschool 

De zondagschool wordt niet meer gehouden. Toch vraagt de leiding aan u als ouders, om de 

psalmen en de teksten zo mogelijk toch met uw kind te oefenen, en te memoriseren. Zo lang 

https://www.hhg-abbenbroek.nl/kerkdiensten/live-luisteren
https://www.hhg-abbenbroek.nl/kerkdiensten/live-luisteren
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:hckoreneef@kliksafe.nl
mailto:hckoreneef@hhg-abbenbroek.nl
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er een wekelijkse nieuwsbrief wordt verzonden, zullen de psalm en de tekst 

voor de komende zondag vermeld worden. De te leren psalm zal dan ook in 

de kerk bij de voorzang gezongen blijven worden. 

Onderbouw: psalm 31:11 (eerste helft) / Tekst: Jes.53:5c 

Bovenbouw: psalm 32:1  (eerste helft) / Tekst: 1 Kor.5:7 

Het lied dat we voorafgaand aan de dienst op eerste Paasdag zullen zingen is: ‘Hij kwam bij 

ons heel gewoon’. Wilt u ook dit lied met de kinderen oefenen tot 12 april? 

Paassamenzang 

Voorafgaand aan de dienst op eerste Paasdag 12 april,  zullen we zoals elk jaar een kwartier-

tje samenzang doen. De lofzang mag immers niet verstommen en verstillen. Ook al missen 

we de samenzang met elkaar in de kerk, u kunt thuis toch de lofzang aanheffen, misschien 

alleen, misschien met elkaar. De Heere is niet aan tijd of plaats gebonden! Pasen, het feest 

van de opstanding, de boodschap van de hoop en het leven, we hebben die altijd, maar zeker 

in deze tijden hard nodig! 

Het orgel zal de liederen achter elkaar spelen. Het liederenblad doen wij u toekomen via e-

mail, en op de website. 

Slotwoord van de predikant 

U zult allemaal begrijpen dat door de uitzonderlijke situatie er veel af komt op de kerken-

raad, de kerkvoogdij. We zijn blij en dankbaar voor het medeleven, de steun en het vertrou-

wen dat u ons geeft. Na de Heere zeggen we u daar hartelijk dank voor.  

Toen we als moderamen op vrijdagochtend 13 maart voor het eerst samengekomen zijn in de 

pastorie, hebben we met elkaar Openbaring 3: 7-13 gelezen, de brief aan de gemeente van Fi-

ladelfia, die maar weinig kracht had. Toch lezen we daar in vers 8: “Zie, Ik heb voor uw ogen 

een geopende deur gegeven, en niemand kan die sluiten.” De deur naar de kerk is voor velen van 

ons nu gesloten. Maar we mogen ook zien dat er andere deuren opengaan. We hebben ons 

verwonderd hoe snel alle materialen en middelen beschikbaar kwamen om de kerk in ge-

reedheid te brengen voor online erediensten. Ik heb mij verwonderd hoe de Heere dit ‘gele-

genheidsmoderamen’ bij elkaar bracht en hoe we samen mogen werken. En wie weet welke 

deuren de Heere nog meer zal openen voor ons? De Heere geve ons temidden van de be-

proeving geopende deuren, en daarvoor is Hij alléén alle dank waardig.  

 

Zo mogen we met opgeheven hoofd naar de zondag toeleven. Want juist in een moeilijke 

tijd, hebben we het alleen maar meer van onze Heere Jezus te verwachten. Ik bid dat dit bij 

ieder van ons de vrucht zal zijn, dat we op Hem het oog gericht mogen houden. We mogen 

weer gaan luisteren naar de weg die Hij voor ons en in onze plaats ging. Van Hem mogen 
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we aanstaande zondag als eerste zingen, met de psalm die de kinderen van de 

onderbouw aan moeten leren,  

Psalm 31:11 

Terwijl zij samen zich verbinden 

Besluiten zij mijn dood. 

Maar, HEER, 'k vertrouw in nood 

Op U; dit doet mij sterkte vinden; 

'k Mag, met gelovig roemen, 

U mijn Verbondsgod noemen 

 

Wat verwoordt deze psalm mooi hoe de Heere Jezus temidden van het lijden, Zijn sterkte ge-

vonden heeft in Zijn Vader. Zijn Vader was het, Die Hem na het lijden het eeuwige leven be-

loofd heeft. In Jezus´ voetsporen mogen wij vrijmoedig treden. Wetende, dat het lijden van 

de tegenwoordige wereld niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal 

worden! 

We wensen u vanuit de pastorie van harte Gods zegen en een goede zondag toe! 

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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