
BERICHT AAN DE  GEMEENTEN VAN DE HWS EN DE CGK IN CAPELLE A/D IJSSEL

Geachte broeders en zusters,

Vanuit de landelijke overheid is donderdagmiddag het voorschrift gekomen om evenementen met 
meer dan honderd personen af te gelasten in verband met de mogelijke besmetting met het 
Coronavirus. Het gaat voor ons als gemeenten dan met name om de kerkdiensten. De moderamina 
van de HWS en de CGK hebben donderdag overleg met elkaar gehad om te bekijken of het toch 
mogelijk is om op een alternatieve wijze erediensten te beleggen. 

 Er is voor de volgende alternatieve wijze gekozen: Zondag 15 maart zullen er twee 
erediensten belegd worden een CGK-dienst en een HWS-dienst;

 In beide diensten zullen alleen de beide kerkenraden van de HWS en CGK aanwezig zijn, met 
of zonder hun familie en/of gezinnen;

 De eerste dienst zal beginnen om 09.15 uur en de tweede dienst om 16.00 uur ’s middags;

 De diensten zullen worden uitgezonden over internet, via Kerkdienst Gemist, en naar de 
kerktelefoonluisteraars;

 Aangezien de kans aanwezig is dat de webserver van Kerkdienst Gemist overbelast zal raken, 
is gekozen voor een aanvangstijd van 09.15 uur. Mocht de webserver inderdaad overbelast 
raken, dan is het als alternatief mogelijk  een kerkdienstuitzending op de televisie via NPO2 
om 9.20 uur (EO) mee te maken;

 Er is gekozen om toch kerkdiensten te organiseren in de Ontmoetingskerk om de lokale 
prediking voortgang te laten hebben, de lofzang gaande te houden en in het gebed de 
noden, zorgen en dankbaarheid tot uiting te kunnen laten komen. De overheidsmaatregel is 
namelijk nu al aangekondigd tot eind maart en dat zouden we dan missen.

 Het is de bedoeling dat broeders en zusters die verkoudheid-, koorts- of hoestklachten 
hebben of in een verhoogd risicogebied zijn geweest, dan wel contact gehad hebben met 
mensen bij wie het virus is vastgesteld, deze diensten niet zullen bijwonen.

 Mogelijk kunnen broeders en zusters in het kleinere verband van een huiskamer samen de 
diensten via het internet meemaken.

Opmerkingen

 Bij de CGK is de Heilig Avondmaalsviering voor onbepaalde tijd uitgesteld.

 Er is geen kinderoppas, geen zondagsschool en geen kindernevendienst

 In beide diensten wordt wel een collecte gehouden bij de uitgang voor KO/Pionieren

Samenvatting zondag 15 maart

09.15 uur ds L.J. Koopman – CGK

16.00 uur ds. J.C. Schuurman - HWS

Evaluatie
Komende week zullen de moderamina deze alternatieve vormgeving  evalueren om te bepalen wat 
er de volgende zondagen zal gebeuren.

De bovengenoemde keuze is gemaakt met het gebed of we Gods Zegen mogen ondervinden over 
deze keuze. Wij bidden ook voor hen die reeds getroffen zijn door het virus, dat zij Gods kracht en 
sterkte mogen ondervinden.

Namens beide kerkenraden

Stella van Berk-Klaasen Chris van den Berg

scriba Hervormde wijkgemeente Schollevaar Scriba Chr. Geref. Kerk Rotterdam-Oost/
Capelle aan den IJssel


