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Beste lezer, 

Dit is het eerste nieuwsbericht vanuit de Hervormde Gemeente Heerde, waarin u een update vindt 

van maatregelen, nieuwe acties of andere mededelingen. Dit soort nieuwsberichten worden zo vaak 

verspreid als nodig.  

 

1. Dag van Nationaal Gebed 
Op woensdag 18 maart wordt van 9 – 19 uur een nationale dag van gebed gehouden. Dit is 

geïnitieerd door de Raad van Kerken en wordt ondersteund door vele organisaties. Ook de 

Hervormde Gemeente wil zich van harte aansluiten bij dit initiatief en roept u en jou op om op 

woensdag 18 maart (extra) te bidden. Te bidden voor rust, voor hoop, voor vertrouwen. Te bidden 

voor sterkte, kracht en wijsheid voor verplegend personeel, voor doctoren en specialisten. Te bidden 

voor mensen die bedreigd worden door deze ziekte. Te danken, voor een God en Vader die trouw is, 

barmhartig en genadig. Die het niet uit de handen glipt, hoe wanhopig het ons ook lijkt. 

 

 

2. Kerk geopend op woensdag 18 maart! 
Wij willen alle inwoners van gemeente Heerde de gelegenheid geven om even tot rust te komen in 

de Johanneskerk. Onze kerk biedt u de mogelijkheid om even stil te zijn, te bidden, te lezen, te nixen 

op woensdag 18 maart van ’s middags 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur. Wanneer u 

in de kerk bent, houd de hygiëne in acht en houd 1,5 meter afstand tot andere bezoekers. Zeg het 

voort!  
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3. Sluiting Kerkelijk Bureau 
Per direct is het Kerkelijk Bureau tot nader order gesloten. Wel kunt u voor vragen telefonisch 

contact opnemen met het kerkelijk bureau op telefoonnummer 0578 – 691050 of 696325. Of stuur 

een email naar kerkelijkbureau@hervormdheerde.nl. 

 

4. Uitzending kerkdiensten op zondag 
We zijn bijzonder blij met het groot aantal positieve reacties die we hebben gekregen na de 

uitzendingen van de kerkdiensten afgelopen zondag. Het is super dat we dit op zo’n korte termijn 

voor mekaar hebben gekregen. Nogmaals veel dank aan het adres van Gerjan Petter en Jan Geerts. 

Bij de volgende diensten zullen we het aantal aanwezigen nog verder beperken. We denken aan 2 

ouderlingen, 2 diakenen en 2 kerkrentmeesters. Zo kunnen we helpen om het risico op besmetting te 

vertragen. Ook de liturgie zal korter worden gemaakt voor deze diensten.  

  

Tot slot 
In deze tijd zullen we elkaar minder zien en daarmee ook minder spreken. Dat is jammer, vooral voor 

de gemeenteleden die zo veel waarde hechten aan de ontmoetingen. Even een praatje, even samen 

een kop koffie. Dat kan op dit moment niet, en we weten nog niet hoe lang dit duurt.  

Daarom een vraag aan iedere lezer: wie in uw en jouw omgeving is (extra) eenzaam op dit moment? 

Wie kan een telefoontje, een kaartje goed gebruiken? Een moment van aandacht voor die ander kan 

werken als olie voor de ziel.  

Wat zou Jezus doen, What Would Jesus Do? Laten we met liefde en aandacht voor onze naaste op 

deze wijze een lichtend licht zijn, nu het voor veel mensen zo angstig donker is. Ga staan in de hoop 

die in Hem is en wees tot een zegen!! 

 

Shalom, 

Namens de kerkenraden van Hervormd Heerde, 

Steven Kok 

skok@hervormdheerde.nl   
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