
 

Speciale nieuwsbrief naar aanleiding van de coronacrisis 

Update 22 maart 2020 

 
We leven in een zeer uitzonderlijke situatie. Hoewel er geen officiële ‘lockdown’ is 

afgekondigd, leven we feitelijk wél in een ‘lockdown-situatie’. Het openbare leven is nagenoeg stil 

komen te liggen, winkels sluiten, het openbaar vervoer is drastisch beperkt, veel mensen moeten 

thuiswerken, evenementen worden afgelast. In onze directe omgeving zijn de zorglocaties van de 

Riethorst Stromenland sinds dinsdag 17 maart voor het bezoek gesloten. Ook ‘Altenastaete’ is voor 

bezoek gesloten. Heel ingrijpend. Wij leven mee met de bewoners en hun familieleden. 

 

Afgelopen maandagavond is het moderamen bij elkaar gekomen en zijn er verschillende 

maatregelen voor de komende tijd genomen.  

Vanaf aanstaande zondag hervatten wij de kerkdiensten, zij het in afgeslankte vorm en zonder 

gemeenteleden. De predikanten gaan afwisselend voor. Deze korte diensten beginnen om 10.00 uur. 

In deze diensten zijn er gebeden, Schriftlezingen, een korte overdenking, orgelspel en mededelingen.  

Ook is er weer de bloemengroet. De diensten worden op de gebruikelijke wijze via  

www.kerkdienstgemist.nl uitgezonden. U kunt zo inloggen, er is geen wachtwoord nodig. Via deze 

website kunt u ook andere (oude) diensten van de Maranathakerk beluisteren. Het is onduidelijk op 

welk moment de reguliere diensten kunnen worden hervat. 

Vooruitlopend op de ‘Stille week’ en Pasen is het volgende besloten: 

De kerkenraadsvergadering van 06-04 vervalt  

De ontmoetingsmiddag op 07-04 vervalt 

De vesperdienst op 08-04 vervalt 

De dienst op Witte Donderdag 09-04 vervalt 

Goede Vrijdag: korte dienst zonder gemeenteleden 

Over de dienst op Pasen wordt u nog geïnformeerd. Besloten is wel om de belijdenisdienst te 

verplaatsen naar Pinksteren (31-05) 

In het kader van de dag van Nationaal Gebed worden de kerkklokken de komende twee 

woensdagen om 19.00 uur geluid. Als een oproep tot gebed en als een onderstreping van 

psalm 121 vers 4 ‘De Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt’.  

 

Het jeugdwerk komt volledig te vervallen, dus ook alle catechisaties.  

 

Het pastoraat. De predikanten zijn beschikbaar voor een ieder die het nodig heeft. U zult begrijpen 

dat het reguliere bezoekwerk tot een uiterst minimum wordt beperkt. Het pastoraat zal nu veelal 

telefonisch plaatsvinden. Zij die praktische hulp nodig hebben (bijvoorbeeld boodschappen doen), 

kunnen een beroep doen op de wijkteams die ook contact met de gemeenteleden in hun wijk zullen 

houden. Laten we naar elkaar omkijken!  

 

Nieuwsbrief en website. De nieuwsbrief verschijnt iedere week en wordt bij ieder adres gebracht. 

Op deze manier blijft u verbonden met het kerkenwerk en kunnen we elkaar informeren en 

bemoedigen. Op de nieuwsbrief staat de orde van dienst voor de korte diensten op zondag. De website 

is natuurlijk ook een bron van informatie. Ter bemoediging en overdenking zullen de predikanten 

geregeld een item op de Facebookpagina van de Maranathakerk verzorgen.  

Mét u maken veel mensen zich in deze verwarrende tijd zorgen. Wanneer eindigt het én hoe 

eindigt het? David zegt in psalm 62 vers 9 ‘Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit 

voor Zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats’. Ja, Hij is een schuilplaats in gevaren.  

 

Bidden wij de Here God om liefde en omzien naar elkaar, om herstel aan hen die ziek zijn, 

om wijsheid en kracht voor de overheden, artsen en verplegend personeel. Maar laten wij ook bidden 

voor -bijvoorbeeld- medewerkers in de supermarkten die hard moeten werken en zich zorgen maken 

om de eigen gezondheid. Bidden wij ook voor mensen die zich zorgen maken om hun baan of bedrijf.  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1275-Gereformeerde-Kerk-Werkendam-Maranathakerk/events


 

 

OM ALLEEN OF MET HET GEZIN TE BIDDEN… 

 

 

GEBED bij COVID-19 

 

God, hoe vaak zegt U het niet in de Bijbel: 

‘Wees niet bang’. 

Maar het lukt ons niet. 

Geef ons uw vrede, Heer, moedig ons aan. 

Wij bidden: genees de zieken, 

wees in quarantaine hen nabij. 

Zegen het eten dat hun wordt gebracht, 

de telefoontjes die zeggen: je bent niet alleen 

Bescherm degenen voor wie ziekenzorg hun werk is. 

Geef wijsheid aan het RIVM, aan de overheid, 

laat er een vaccin gevonden worden, 

help degenen die inkomen mislopen. 

God, zie om naar alle mensen in nood. 

Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen, 

maar meer nog: U omsluit ieder van ons, 

U legt uw hand op ons. 

Doe ons wonen in uw beschutting. 

En troost ons met het uitzicht op een nieuwe aarde 

waar geen pest meer rondwaart in het donker, 

waar de volken genezing vinden. 

 

Amen 

 

Bron:  Nederlands Dagblad – Wim Houtman 

 

 

 

  

 

 



 

Speciale nieuwsbrief naar aanleiding van de coronacrisis 

15 maart 2020 

 
 

 

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 


