
 

 

Geachte broeders en zusters, 

 

Nu de regering afgelopen weekend de maatregelen heeft verscherpt en sterk adviseert om in de 

komende weken niet in grote groepen bijeen te komen, hebben wij als gezamenlijke kerkenraden 

besloten om in de komende weken onze kerkdiensten op dezelfde manier in aangepaste vorm voort 

te zetten: op de komende drie zondagen zal in de morgen en in de middag een gezamenlijke dienst 

worden gehouden, die alleen via kerktelefoon of internet (Kerkdienst Gemist of Kerkomroep) kan 

worden meebeleefd. Deze diensten zullen worden vorm gegeven met een minimale bezetting: naast 

de predikant, ouderling van dienst en  eventuele diaken zullen alleen de musici, beamerist en koster 

aanwezig zijn in het kerkgebouw. Van de aanwezigheid van de voltallige kerkenraden in de kerkzaal 

wordt nu dus verder afgezien. De achterliggende reden hiervoor is dat het bij elkaar komen van alle 

gezelschappen op dit moment wordt afgeraden. 

Uiteraard is dit alles onder voorbehoud: ‘Zo God wil en wij leven’ (Jakobus 3), maar ook onder het 

voorbehoud van de maatregelen die in de komende weken noodzakelijk zullen blijken te zijn.  

 

In deze gezamenlijke diensten zullen afwisselend onze eigen predikanten voorgaan en de 

kerkenraden dienst doen: 

 

22 maart morgendienst:   dienst onder verantwoordelijkheid van de HWS, ds. E.G. de Kruijf 

22 maart middagdienst:  dienst onder verantwoordelijkheid van de CGK, ds. L.J. Koopman 

 

29 maart morgendienst:  dienst onder verantwoordelijkheid van de CGK, ds. L.J. Koopman 

29 maart middagdienst:  dienst onder verantwoordelijkheid van de HWS, ds. E.G. de Kruijf 

 

05 april morgendienst:   dienst onder verantwoordelijkheid van de HWS, ds. E.G. de Kruijf 

05 april middagdienst:   dienst onder verantwoordelijkheid van de CGK, ds. L.J. Koopman 

 
De doopdienst (22 maart HWS) en de belijdenisdienst (05 april HWS) zullen op een nader te bepalen moment plaatsvinden.  

 

Bij deze gezamenlijke diensten volgen wij de kerktijden van de HWS: de morgendienst om 09.15 uur 

en middagdienst op 16.00 uur. De broeders en zusters van de CGK kunnen ervoor kiezen om op deze 

tijdstippen de diensten mee te beleven, of de dienst terug te beluisteren op hun vertrouwde 

kerktijden: 11.15 uur en 18.00 uur (of eventueel natuurlijk op een ander tijdstip).  

 

Er zal tijdens de diensten een collectemoment worden gehouden, omdat het geven van onze gaven 

een wezenlijk onderdeel van de dienst vormt. Via de beamerbeelden die u op internet kunt volgen en 



 

 

via de weekbrief wordt u op de hoogte gehouden van de manier, waarop de collecten zullen worden 

gehouden.  

  

Tijdens elke dienst zal met elkaar het Onze Vader worden gebeden. Naast de gezamenlijke 

voorbeden willen wij onze verbondenheid met elkaar in het gebed op deze manier gestalte geven. 

 

Wanneer u vragen heeft over de diensten, of pastorale en/of praktische vragen, neem dan gerust 

contact op met uw predikant of de kerkenraad. Wij hopen elkaar in deze onzekere tijd zo veel 

mogelijk bij te staan, in praktische maar ook in geestelijke zin.  

 

In gezang 1005 uit het Nieuwe Liedboek (2013) staat prachtig verwoord op welke manier wij de 

kerkdiensten juist ook in deze tijd van onrust, spanning en onzekerheid hopen te blijven voortzetten 

en onze ogen op God gericht zullen houden: 

 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 

zoekend naar hoop, troost in uw Woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

 

Zoekend naar licht hier in het duister, 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

 

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 


