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Van de voorzitter
De kerkenraad heeft besloten een nieuwsbrief uit te geven en wij hebben ons 
voorgenomen dat wekelijks te doen. Wij denken dat het nu meer dan ooit be-
langrijk is om elkaar regelmatig te informeren en ook op deze manier verbon-
den te blijven.

Het is een bijzondere tijd, die veel van ons vraagt. Ieder wordt er in zijn/
haar eigen leven mee geconfronteerd. Dat kan toegenomen eenzaamheid zijn 
of “drukker dan ooit” en alles wat er tussen zit. De onafgebroken stroom infor-
matie heeft ongetwijfeld ook invloed op ons doen en laten.

Wij bereidden dit bericht voor rondom zondag Laetare: een bijzondere 
dag waarbij een beetje vreugde van Pasen doorklinkt. Laten we elkaar in dat 
Licht blijven bemoedigen, troosten en “zien”. 

U heeft het misschien niet gemerkt, maar in de afgelopen week is er 
door de kerkenraad hard gewerkt om wat nodig is ”in de steigers te zetten”. Er 
leven veel vragen en wij proberen daar zo goed en volledig mogelijk op in te 
gaan. We hopen op uw begrip én hulp/meedenken, als u iets mist.
Mocht u iets willen delen via de nieuwsbrief of een vraag hebben: neem dan 
alstublieft contact op. Samen komen we verder.

We willen u ook hartelijk danken voor diverse blijken van meeleven en 
het aanbod van meedenken dat we al ontvingen.
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Verbinden en verbonden blijven
Dit is uiteraard op dit moment het belangrijkste, maar eigenlijk is dat altijd zo. 
Maar we moeten dat nu ook op andere manieren gestalte geven. Wees crea-
tief, gebruik de mogelijkheden, ontdek nieuwe dingen en ja, ervaar ook de 
moeite die hiermee gepaard kan gaan. Laten we zacht zijn voor elkaar! Liefde 
heeft het laatste woord…

Ook in onze kerk wordt op woensdagavond (van 18 maart t/m 1 april) 
om 19.00u, bij het licht van de Paaskaars, de klok geluid. We sluiten hierin aan 
bij een oproep van de Raad van Kerken: klokken van hoop en troost.

Erediensten en Stille Week
Erediensten zullen we voorlopig niet met elkaar kunnen houden. De maatrege-
len die op 23 maart jl. bekend zijn gemaakt, maken dat onmogelijk.
Er wordt alles aan gedaan om een vorm van gezamenlijk vieren te gaan reali-
seren, die zal worden opgenomen in de kerk, in aanwezigheid van het mini-
mum aantal benodigde mensen en uitgezonden. We houden u op de hoogte 
van de vorderingen. Het streven is in ieder geval er zo snel mogelijk mee te 
starten.

Er wordt een Stille Weekboekje gemaakt dat u thuis kunt gebruiken als 
begeleiding in deze dagen en om mee te vieren in verbondenheid met wat in 
de kerk wordt opgenomen. Dit zal samen met Mededelingen worden ver-
spreid.
 
Digitale mogelijkheden en website
Er wordt dus gewerkt aan een alternatief (voor erediensten en vespers – zie 
hierboven) via internet. 

Daarnaast attenderen wij u op andere digitale mogelijkheden die be-
schikbaar zijn (b.v. via YouTube vanuit Luthers Amsterdam, Woerden en Rot-
terdam; kerkomroep.nl en de wekelijkse uitzending vanuit de PKN-kapel die op 
TV wordt uitgezonden: zondagmorgen 09.20u NPO2).

Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe website. Daar was al een begin 
mee gemaakt, maar wordt nu versneld, omdat die nodig is voor het online 
diensten uitzenden en beluisteren.

Predikant
Onze predikant, Lieke van Zanden, pakt hier en daar zover mogelijk weer wat 
werkzaamheden op, maar is nog niet volledig inzetbaar. Zij is wel betrokken bij 
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het overleg van de kerkenraad. Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen 
met de ouderling-pastoraat, Caroline Bockweg (zie onderaan).

Mededelingen  
Mededelingen blijft gewoon verschijnen; hierin staat veel dat niet als “snel 
nieuws” met u gedeeld moet worden. Daarvoor gebruiken wij nu de nieuws-
brief.  

Mededelingen van april 2020 verschijnt ongeveer een week later dan u 
gewend bent; we proberen de inhoud zo actueel mogelijk te maken. Aange-
paste kopijdatum: 25 maart 2020, voor 17.00u. Voor de verspreiding van Me-
dedelingen wordt gezorgd!

Open kerk
Vanaf vrijdag 27 maart a.s. willen we de (zij)deur van onze kerk van maandag 
tot en met zaterdag van 16.00 - 17.00 uur openen. U kunt dan binnenkomen, 
even stil zijn, bidden, een kaars aansteken en zo toch gezamenlijk onze gebe-
den voor God brengen. Uiteraard moet u ook dan de voorgeschreven zorgvul-
digheid in acht nemen; gezondheid en zorgzaamheid staan voorop!

Omzien naar elkaar
Nu belangrijker dan ooit. U kunt b.v. alleenstaanden en ouderen benaderen of 
zij prijs stellen op (dagelijks) contact met een ander gemeentelid; hulp nodig 
hebben etc. Bij behoefte aan hulp, voor het delen van zorgen en het maken 
van een praatje, kunt u ook contact opnemen met de ouderling pastoraat. Zij 
zal ook het hulpaanbod ‘in ontvangst nemen’ en mensen met elkaar in verbin-
ding brengen. Velen van ons willen en kunnen iets doen voor een ander. 

Kerkenraad
De kerkenraad kan op dit moment niet regelmatig vergaderen in de vorm 
waarin zij dat gewend is. Wij hebben recent voor het eerst via internet verga-
derd en wij gaan dit wekelijks doen op donderdagavond, zolang dit nodig is. 
Het is niet wat wij gewend zijn, maar het is, gezien de beperkingen, een goed 
alternatief.

Diaconie en Kerkrentmeesters
Doordat de erediensten niet worden gehouden, vallen ook inkomsten uit col-
lecten weg. Wij roepen u op dit te compenseren met giften via de gebruikelijke 
banknummers. Indien u een speciale bestemming heeft dan verzoeken wij u 
dit nadrukkelijk te vermelden op de overschrijving. Zie ook het bericht van de 
diaconie elders.
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Internet en mailadressen van de kerk (elg-ede adressen)
Er is de laatste maanden gewerkt aan een nieuwe invulling van de website en 
verbetering van communicatie via de email (enkele kerkmail adressen waren 
enige tijd niet of niet goed bereikbaar) Dit gaan we deze week met spoed op-
lossen. Hiermee wordt dit communicatiekanaal up-to-date gemaakt.

Tenslotte
Er zijn vast nog meer dingen te noemen. Gelukkig gaat een aantal dingen ook 
‘vanzelf’ door in onze gemeente en wordt daarover gecommuniceerd op de 
gebruikelijke manier. Bijv. door kinderkerkleiding, werkgroep Hongarije, 
schoonmakers, tuinkabouters en wat niet al.

Onze band met Hongarije wordt met Pasen altijd onderstreept met de 
Paaskaars. Dit jaar is deze verzonden. Helaas is het nu niet mogelijk de kaars 
persoonlijk te overhandigen.

We zijn ons ervan bewust dat wat we nu schrijven, als u het leest alweer 
ingehaald kan zijn door ander nieuws. Daarmee moeten we ook ‘leren leven’…
We wensen u van harte veel kracht en wijsheid toe en hopen ook op deze 
manier met elkaar verbonden te blijven, als gemeente van Christus:

…tot wij weer elkaar ontmoeten;
in Zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn!

Contactgegevens

• Pastoraat: Caroline Bockweg: bockweg_scheffers@hetnet.nl, 0318-612413 
of (06) 16 16 06 19

• Scriba: Daan van Doorne, scriba@elg-ede.nl  of 06-25005918

• zie ook Mededelingen
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