
 

 

Broeders en zusters,  

 

Vanwege het coronavirus zien wij ons als gemeente van de Maranathakerk genoodzaakt 

verschillende maatregelen te nemen.  

 

Kerkdiensten 

Dat betreft allereerst de kerkdiensten. Zo zullen de kerkdiensten van zondag 15, 22 en 29 

maart komen te vervallen. Dat is een ingrijpende maatregel waar niet aan te ontkomen valt, 

gezien de berichtgeving van o.a. het RIVM. We willen u wijzen op de diensten die de EO op 

deze zondagen zal verzorgen, om 9.20 uur op NPO 2. Aankomende zondag zal ds. De Reuver, 

scriba van de landelijke kerk, in die dienst voorgaan.  

Op zondag 22 en zondag 29 maart zullen wij als predikanten via de kerktelefoon en de 

computer te beluisteren zijn met een korte dienst, vanaf 10.00 uur: Muziek, gebed, 

schriftlezing, een korte overdenking. Zo houden wij de lofzang gaande en kunnen wij de 

vreugde en de zorgen van de gemeente benoemen en voor Gods aangezicht brengen. Het 

wachtwoord is verwijderd, dus u kunt zo inloggen.    

Verder is het natuurlijk mogelijk via ‘kerkdienstgemist’ diensten te beluisteren die de 

afgelopen tijd in de Maranathakerk zijn gehouden. Op dit moment is niet te zeggen wanneer 

de normale diensten weer plaats zullen vinden.  

 

Jeugdwerk  

De catechisaties en de clubs gaan deze week door. Hierin volgen we de richtlijnen die 

gegeven worden aan de scholen. Mochten de scholen sluiten, dan vervallen de catechisaties en 

het clubwerk.  

 

Smalle kerkenraad en moderamen, overige bijeenkomsten 

Maandag is er om 19.30 uur een korte vergadering van de smalle kerkenraad. Om 20.30 uur is 

er een moderamenvergadering om over de ontstane situatie te spreken.   

De bijeenkomst van ‘Geloven 2.0’ aankomende woensdag vervalt.  

 

Pastoraat 

Zoals u zult begrijpen is het niet mogelijk om veel bezoeken af te leggen komende weken. 

Voorzichtigheid is geboden. Wel kunnen we onderling contact houden via telefoon en email. 

Als gemeenteleden is het goed elkaar vast te houden en eens even te bellen. In noodsituaties 

kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw predikant of ouderling.   

 

Nieuwsbrief en website 

De komende weken blijft de Nieuwsbrief elke vrijdag verschijnen, zodat u op de hoogte blijft 

van de ontwikkelingen in de gemeente. Via de Nieuwsbrief zullen we u laten weten wanneer 

de gewone kerkdiensten weer een aanvang kunnen nemen.  

 

Tenslotte; het is een vreemde situatie waarin we zo verkeren. Het is begrijpelijk als er onder u 

zijn die zich zorgen maken over de ontwikkelingen de komende weken. We hopen en bidden 

dat God liefde en zorg voor elkaar geeft, herstel aan die ziek zijn, wijsheid en kracht aan de 

overheden, de artsen en verplegend personeel. Dat is ons gebed!  

 

Ds. Maathuis en ds. Vis 


