Loenen aan de Vecht, 20 maart 2020
Beste gemeenteleden,
De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus blijven ons bezig houden. Vanuit de kerkenraad
daarom een update aangaande de besluiten die we hebben genomen ten aanzien van onze gemeente.
Rondom de erediensten
We hebben besloten om zondagmorgen geen kerkdienst meer te houden die toegankelijk is voor
gemeenteleden. Wel wordt er een sobere kerkdienst gehouden die wordt uitgezonden via de audio server,
zodat u thuis de dienst kunt beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl. Ds. P. Nagel zal daarin voorgaan,
Hijmen van Lindenberg zal het orgel bespelen, de ambtsdragers Pedro kroon, Wim Berger en Adriaan Kroon
zullen aanwezig zijn. De tekst voor de preek is 1 Petrus 5: 7: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt
voor u.’
Pas na afloop van de dienst zullen de klokken worden geluid als signaal van hoop en troost. Ook afgelopen
woensdag hebben we zoals op vele plaatsen in het hele land om 19.00 uur een kwartier lang de klokken
geluid als signaal van hoop en troost.
Collecten
A.s. zondag staat als diaconale collecte op het rooster: Voedselbank Hoop voor Morgen in Amsterdam Zuidoost. Deze week zijn er meerder oproepen geweest om voedselbanken in deze crisistijden te
ondersteunen. Uw bijdrage kan direct worden overgemaakt op het rekeningnummer van Voedselbank
Hoop voor Morgen in Amsterdam (NL11RABO 0156585987 tnv stichting Hoop voor Morgen), of via het
rekeningnummer van de diaconie van de Hervormde gemeente te Loenen aan de Vecht (NL40RABO
0336915934).
Voor het College van Kerkrentmeesters kunt u uw bijdrage overmaken via IBAN: NL56 RABO 0373 7246 24
ten name van CvK Hervormde Gemeente Loenen aan de Vecht.
De vespers
De vesper van woensdagavond trok meer bezoekers dan vorige week en wordt duidelijk ervaren als een
bemoediging in een donkere tijd. Maar het blijkt niet goed mogelijk de gepaste afstand van 1,5 meter te
handhaven. Er is daarom besloten de vespers niet meer toegankelijk te laten zijn voor gemeenteleden. De
vespers op woensdagavond en in de stille week worden nu alleen nog via de audio server gehouden. Dan
zijn maar 2 personen nodig met een koster/technicus en eventueel een musicus, maar zingen kan ook a
capella. Dit blijft een activiteit van de gezamenlijke kerken.
Een nieuw initiatief
Samen met ds. Pieter Pronk van de Gereformeerde Kerk willen we elke werkdag van ma t/m vr ’s morgens
van 11.00-12.00 uur ons kerkgebouw openstellen voor mensen die dat willen om in stilte te kunnen gaan
zitten voor bezinning en gebed. Ds. Pieter Pronk en ds. Peter Nagel zijn dan bij toerbeurt aanwezig voor
eventueel gesprek in de Opstandingskapel. Aansluitend om 12.00 uur houden we dan met 2 of 3 personen
een middaggebed van ongeveer een kwartier in de Opstandingskapel die via de audio server wordt
uitgezonden. We bidden dan ook een zgn. Corona-gebed. Als u zelf punten voor de voorbede hebt, kunt u
die dagelijks doorgeven via het mailadres pnagelvdm@gmail.com. Als het niet lukt om dit maandag al te
realiseren, dan zullen we er vanaf dinsdag of woensdag mee beginnen.
Hulp vragen en hulp bieden
De Diaconie wil u wijzen op initiatieven die binnen Stichtse Vecht gecoördineerd worden om hulpaanbod
en hulpvragen i.v.m. de corona-crisis in goede banen te leiden. Dit wordt gedaan door de Stichting Welzijn
Stichtse Vecht. Zij kunnen direct gebeld worden (tel 0346-290710), of anders kan dit ook online
via www.bewonersstichtsevecht.nl/corona. Via die site kun je specifiek aangeven wat je wil doen (schijnt
inmiddels al door > 80 mensen gedaan te zijn). St. Welzijn Stichtse Vecht weet ook precies welke
hulpaanvragen er zijn aangemeld. Daarnaast kunnen uiteraard leden van de diaconie benaderd worden als
er specifieke vragen zijn.

Omzien naar elkaar
We willen u stimuleren om naar elkaar om te zien via telefoontjes, kaartjes, brieven en sociale media,
vooral naar hen die in tehuizen verblijven en geen bezoek meer mogen ontvangen.
Pastoraat door ds. Peter Nagel zal zoveel mogelijk telefonisch plaats vinden.
Hart onder de riem
In de afgelopen week heb ik alle gemeenteleden waarvan ik weet dat die in de zorg werkzaam zijn,
opgebeld om ze een hart onder de riem te steken en te vertellen hoezeer wij hun inzet in deze tijden
waarderen. Tevens dat wij voor hun bescherming zullen bidden tot God.
Spullen voor Fancy Fair
In verband met de corona crisis mogen er geen spullen voor de Fancy Fair bij de familie van Lindenberg
gebracht worden.
Tot slot
We dachten alles in de hand te hebben, maar ons is veel uit handen geslagen, zelfs de
vanzelfsprekendheden van het kerkelijk leven. We zijn maar kwetsbare mensen. Laten wij daarom in alles
ons vertrouwen stellen op de Heere God, Die alles in de hand heeft, en ons open stellen voor wat Hij ons
door deze situatie heen wil leren. Laten wij hoop uitstralen naar hen die in angst en zorg zijn door ons toe
te vertrouwen aan de Heere Jezus Christus en Zijn nieuwe wereld.
Ik las een betekenisvolle associatie bij het woord quarantaine. Dit komt van het Latijnse woord voor 40. Een
quarantaine is daarmee getypeerd als een tijd van 40 dagen. We bevinden ons liturgisch gezien nu in de 40
dagentijd voor Pasen. Een tijd van bezinning en bekering. Dat hoop ik van harte. Dat deze tijd die we als
land en volk, en als kerk en wereld nu doormaken, een tijd van bezinning en bekering zal zijn. Waarin het
besef doorbreekt dat we voor het aangezicht van God staan met heel onze levensstijl. Dat geeft hoop voor
een nieuwe levensstijl in de toekomst.
Ga met God!
We nodigen u uit om thuis te zingen of te lezen lied 356 (Weerklank) en zo met elkaar in geloof verbonden
te zijn als één gemeenschap.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Namens de kerkenraad
ds. Peter Nagel

