
Zusters en broeders, 

 

 

De wereld wordt getroffen door een virus. Ook ons land heeft nu met de gevolgen 

daarvan te maken. 

Elke dag komen er weer nieuwe, afwijkende berichten en adviezen van hogerhand. 

Zo kwam het besluit om samenkomsten van meerdere personen te verbieden als een 

mokerslag. Bij de groep die daardoor getroffen is, worden de kerken niet of nauwelijks 

meer genoemd: sport, theater, uitgaansleven daarentegen wel. Het toont hoever 

kerkelijk Nederland ‘uit beeld’ is bij veel mensen. 

Wij hebben er dus ook mee te maken en de kerkenraad heeft in kleine kring 

spoedoverleg gevoerd en het volgende besluit genomen: 

 

 Tot en met 31 maart worden er geen activiteiten 

 georganiseerd in of vanuit onze gemeente en tot die datum 

 is onze Kruiskerk en het Kruispunt ‘op slot’. 
 

Dat is een rigoureuze maatregel, maar wij denken dat dit in de geest is van het 

advies/verbod van overheidswege. Nu noemden ze 100 personen als norm, morgen kan en 

zal dat mogelijk weer anders zijn. 

We moeten nu meewerken dat dit virus zo snel mogelijk dooft. We nemen daarin onze 

verantwoordelijkheid. We realiseren ons, dat er altijd mensen zijn, die anders hadden 

besloten en die deze maatregel te fors vinden. We merken ook de toenemende 

onzekerheid onder onze leden bij activiteiten. Zo moest de Vrouwenkring haar avond 

afblazen, omdat een meerderheid zich afgemeld had. 

We vragen uw begrip voor dit besluit en u kunt altijd met de secretaris (of iemand 

anders) contact opnemen om nadere informatie, indien u dat wenst. 

 

Wat is het gevolg: 

 * er zijn geen kerkdiensten op 15, 22 en 29 maart; er is ook geen doopdienst 

 * de Avondgebed-samenkomsten gaan niet door op 17, 24 en 31 maart 

 * de Bowling-avond op 14 maart voor de jeugd blazen we af 

 * Crosspoint, Time-Out en de Christy-Kids kunnen niet samenkomen 

 * de middag van ‘de Jeugd van vroeger’ is reeds afgezegd 

 * er is geen Bijbelstudie op 18 maart (avond wordt later ingehaald) 

 * het nieuwe initiatief Semicolon voor 17+ plussers gaat naar een ander moment 

 * de zoekers-/belijdenisgroep van 23 maart zal verschoven worden 

 * de slotavond Over Geloven Gesproken - 26 maart wordt verplaatst (info volgt) 

 * de Ledenvergadering van 31 maart zal op een ander moment gehouden worden 

 * het kinderkamp naar Rijssen van 27, 28 en 29 maart gaat niet door;  

 * de vrouwen- en mannenavond gaan helaas niet door; 

* naast de genoemde activiteiten zijn ook alle vergaderingen en overige   

activiteiten afgelast 



Het gemeenteleven wordt hiermee in het hart geraakt. Het kan ook als toets gezien 

worden, hoe sterk en veerkrachtig we samen zijn. We weten immers dat we ook in deze 

periode op de Heer mogen terugvallen en zijn steun en kracht en wijsheid mogen vragen. 

In het bijzonder denken we daarbij ook aan de mensen die voor hulp en steun van 

anderen afhankelijk zijn en waarbij het kerkelijk leven zo’n belangrijk element is in hun 

leven. Laten we aan elkaar denken en de mogelijkheden van contact via de telefoon en 

andere communicatiemiddelen gebruiken. 

 

Maar in de gegeven situatie en omstandigheden doen we wat we optimaal kunnen. Op de 

zondagen 15, 22 en 29 maart kunt u wel via de website van onze gemeente    

– www.vegkruiskerkheerde.nl – op de gebruikelijke tijden van 10:00 en 19:00 uur een 

live-uitzending volgen, die ook op een later tijdstip via ‘kerkdienst gemist’ beluisterd 

kan worden. Deze diensten kunnen ook rechtstreeks gevonden worden via de volgende 

link tv.vegheerde.nl  

De voorgangers die de diensten zouden leiden vragen we naar de kerk te komen en daar 

een korte mediatie uit te spreken, omlijst met samenzang via Youtube. Ook de voorbede 

voor de nood in de gemeente en in de wereld wordt bij God gebracht. 

Attendeert u ook anderen in uw omgeving op deze mogelijkheid. U bewijst ze er 

misschien een goede dienst mee. 

 

En wat…… na 31 maart? 

Daar valt nu nog niks over te zeggen. We hopen dat we dan weer alle activiteiten op 

kunnen pakken en ook de diensten weer kunnen houden. Zodra er meer bekend is, laten 

we het u weten via de bekende kanalen, zoals de gemeentebrief, facebook en de 

website. We willen er nu nog niet aan denken dat we in de meest bijzondere – stille week 

– van het jaar, niet samen zouden kunnen komen en geen Paasfeest zouden kunnen 

vieren. We gaan alles doordenken, we volgen de berichten en u hoort nader van ons. 

 

Hoe kwetsbaar blijkt onze wereld. 

Een onzichtbaar virus legt alles plat. 

Het geeft te denken……  

En laten we hopen dat er uit deze moeilijke periode ook goede dingen voort gaan komen. 

Het gezegde luidt: elke crisis geeft een kans! 

 

 

Namens de kerkenraad, 

 

G. Roeke, voorzitter 

E.R. van de Streek, secretaris 

 

http://www.vegkruiskerkheerde.nl/

