Geachte gemeenteleden,
Zoals we u eerder berichtten heeft de overheid afgelopen donderdag verdere maatregelen genomen
om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een vergaande maatregel is dat evenementen
met meer dan 100 personen worden afgelast. Dit raakt direct aan ons gemeentezijn en de
samenkomsten in de erediensten in het bijzonder.
De kerkenraad van de CGK Culemborg heeft in biddend opzien de volgende besluiten genomen.
Erediensten
Erediensten worden in ons kerkgebouw, in sterk afgeslankte vorm, gehouden.
We raden u sterk aan de diensten thuis op digitale manier op de gebruikelijke tijden bij te wonen.
Dat kan op 3 manieren:
-https://kerkdienstgemist.nl/stations/280-CGK-Culemborg, geluid
-https://cgk-culemborg.nl/live, beeld en geluid (live stream)
-De Lukas-ontvanger werkt op de gebruikelijke manieren
De voorkeur gaat uit naar het gebruik via onze website. Tijdens de erediensten is de mogelijkheid
reëel dat kerkdienstgemist.nl overbelast zal zijn.
Laat het ons aller gebed zijn dat deze middelen als tijdelijke noodmaatregel tot zegen zullen zijn in
uw persoonlijk leven. Betrek hierin ook uw kinderen, geef uitleg, zodat er, hoewel we als gemeente
niet fysiek bij elkaar zullen zijn, toch verbondenheid, ook voor onze jongsten, ervaren zal mogen
worden rondom Gods Woord en in de gebeden mét en vóór elkaar. Laten we de onderlinge
‘bijeenkomsten’ niet nalaten (Hebreeën 10:25).
Hoewel we dus sterk aanraden de diensten thuis te volgen, is er, bijvoorbeeld voor diegenen die niet
in staat zijn de diensten digitaal te volgen, of de ‘toevallige voorbijganger’ nog steeds de mogelijkheid
de diensten in ons kerkgebouw bij te wonen.
In de erediensten in ons kerkgebouw zijn aanwezig, naast de predikant, een minimale bezetting van
kerkenraadsleden, een koster en een organist. Het verloop van de eredienst is zoals gebruikelijk. Blijf
daarbij oog houden voor het doel van deze besluiten, namelijk het tegengaan van het verspreiding
van het virus.
De crèche komt te vervallen.
Er wordt geen koffie e.d. geschonken. De ontmoetingshal blijft leeg.
U begrijpt het inderdaad goed: de kerkzaal zal de komende zondagen nagenoeg leeg zijn.
We vragen uw aandacht voor de collecten. Maakt u deze alstublieft over. Vermeld eventueel uw
specifieke doel in de omschrijving.
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Het is met droefheid dat de kerkenraad moet meedelen dat de viering van het Heilig Avondmaal van
a.s. 29 maart komt te vervallen. Het eerstvolgende Heilig Avondmaal wordt gehouden op 17 mei a.s.

Gemeentelijk leven
Alle samenkomsten van verenigingen, catechisaties, zondagsschool en dergelijk komen voorlopig te
vervallen.
De gebruikelijke, geplande, pastorale huis- en ziekenbezoeken komen te vervallen, tenzij sprake is
van noodsituaties. Na overleg blijft bezoek uiteraard altijd een mogelijkheid.
De dominee stemt met de belijdeniscatechisanten af hoe invulling plaats vindt.
Hoewel de data vooralsnog buiten de richtlijnen vallen, is besloten in verband met de onzekerheden
en benodigde voorbereidingen dat
-de paasviering met de vrouwenvereniging op 2 april a.s. vervalt;
-de passie- en paasavond op 9 april a.s. vervalt.
Verder verloop
Deze besluiten gelden, in lijn met de maatregelen van de overheid, tot 1 april a.s.. Tegen die tijd, of
bij nieuwe, tussentijdse ontwikkelingen wordt u op deze zelfde manier geïnformeerd.
Heeft u over deze besluiten vragen of opmerkingen, schroom niet één van ons persoonlijk te
benaderen.
In afhankelijkheid van de zegen van de Heere over en in alle dingen, is er ook de
verantwoordelijkheid om verstandig met de aangeboden richtlijnen om te gaan en hierin de
overheden te gehoorzamen.
Onder biddend opzien tot God belijden wij Hem dat in ons geen kracht is. Laten we het oog gericht
houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Beseffende dat ook nu des te meer geldt:
‘onder het beding zo de Heere wil en wij leven en Christus nog niet is weder gekomen’.
Hoe het ook moge lopen, we wensen u de toevlucht onder Zijn vleugels uit psalm 91.

Culemborg, 14 maart 2020

Hoewel de ‘gemeenteapp’ niet is bedoeld voor officiële berichtgeving van de kerkenraad, wordt deze daarvoor tot nader
order gebruikt om u eenduidig te informeren. Berichtgeving wordt verstuurd door de scriba en, zoals nu, als een bijlage in
pdf. Dit bericht staat tevens op onze website www.cgk-culemborg.nl
Uw reactie graag persoonlijk naar één van de kerkenraadsleden en niet in deze app-groep. Wel vragen we u deze
berichtgeving actief te delen met uw mede-gemeenteleden, zodat iedereen, óók degenen die niet zijn aangesloten bij deze
appgroep, tijdig op de hoogte blijft.

