
Uitzonderlijke tijden maken we mee!
Zelfs de ouderen onder ons hebben voor 
het eerst te maken met een gesloten kerk 
op zondag.
Voor alles is het toch de onzekerheid waar ie-
dereen mee te maken heeft. Wat gebeurt er in 
de komende dagen en weken? Kan ik wel of niet 
naar het werk? Jongeren die voorlopig niet naar 
school kunnen. Komen er nog strengere maatre-
gelen, waardoor we straks alleen maar in nood-
gevallen naar buiten kunnen?
Zeker de ouderen en mensen met een kwetsbare 
gezondheid verkeren natuurlijk in onzekerheid in 
hoeverre het coronavirus hen zal treffen.

In deze tijden zoeken we als gelovigen ons hou-
vast in God die ons niet loslaat en zoeken we 
naar contact met elkaar, ook al wordt dat laatste 
steeds moeilijker.
In deze nieuwsbrief kort wat er in de afgelopen 
week allemaal gedaan is en wat de plannen zijn:

        Als kerkenraad hadden we geen andere keus 
dan de kerkdiensten af te gelasten na het verbod 
op de bijeenkomst van groepen met meer dan 
100 mensen. Natuurlijk is het ook onze eigen ver-
antwoordelijkheid om het risico op besmetting 
zo klein mogelijk te houden. Daarom laten we 
ook de avonddienst niet doorgaan, waarin met 
name bezoekers komen uit de risicogroep.

     Op woensdag luidden de klokken van onze 
kerk van 19.00 tot 19.15 uur, na een oproep van 
de Raad van Kerken, als teken van hoop en troost. 
Het is ook de bedoeling dat de komende weken 
op woensdag te doen.

       De ouderlingen en pastoraal bezoekers heb-
ben een belronde gedaan met de ouderen die 
anders huisbezoek krijgen. Verschillende ge-
meenteleden boden aan boodschappen te willen 
doen of op een andere manier hulp te bieden. 
In de belronde zijn veel goede contactmomenten
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geweest. Het blijkt dat iedereen voldoende men-
sen om zich heen heeft die voor hen zorgen. 
Prachtig om te merken dat er zo naar elkaar om-
gezien wordt!
Wanneer nodig herhalen we deze belronde weer, 
en natuurlijk kun je als gemeentelid ook altijd zelf 
contact opnemen wanneer hulp nodig is.

  Aanstaande zondag willen we via de kerkra-
dio een contactmoment uitzenden. Via de tv 
zijn er op zondagen genoeg volledige kerk-
diensten te volgen. Als Eben-Haëzerkerk wil-
len we de kerkradio daarom gebruiken om op 
de hoogte te blijven van elkaar en natuurlijk 
ook te luisteren naar woorden uit de Bijbel.  

Onderdelen zullen zijn: 
a. bijpraten 
b. Bijbellezing en korte overdenking 
c. gebed
 
Mocht je voorbedepunten willen doorgeven,  
dan is dat zeer welkom: bgversteeg@hetnet.nl/ 
(033) 258 39 20.

A.s. zondag om 10.00 uur via  
https://eben-haezer.protestantsekerk.net/ 
of via  
kerkdienstgemist.nl.

‘Let een beetje op elkaar’, hoorden we deze 
week Mark Rutte zeggen. Dat zijn de zinnetjes 
die blijven hangen. Zoals dat ook kan gelden voor 
woorden uitgesproken door Dietrich Bonhoeffer 
in zijn gevangeniscel:

 

Ds. Bartho Versteeg

Door goede machten wonderbaar geborgen
Wachten wij rustig, wat ons lot ook zij.
God is met ons in de avond en de morgen,
En elke nieuwe dag is Hij nabij

Dietrich Bonhoeffer
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