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Beste lezer, 

Dit is het tweede 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. 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. Totaal zijn er al circa 115 abonnees op het 

Youtube kanaal, en we verwachten dat dit nog verder zal stijgen. Wilt u ook de dienst live 

meebeleven? Ga dan naar de website van Hervormd Heerde, daar vindt u de links én de liturgie per 

dienst.  

Bij de volgende diensten zullen we het aantal aanwezigen nog verder beperken. De aanwezige 

kerkenraad zal bestaan uit 2 ouderlingen, 2 diakenen en 2 kerkrentmeesters. Zo kunnen we helpen 

om het risico op besmetting te verkleinen. Ook de liturgie zal korter worden gemaakt voor deze 

diensten.  

 

2. Uitzending wekelijkse meditatie op woensdag 
Dominee Van der Graaf, dominee Röben en Gert Timmer zijn bereid gevonden om iedere woensdag 

een korte meditatie te houden. Deze worden live uitgezonden op woensdagavond om 19.30 uur. 

Aanstaande woensdag 25 maart zal dominee Röben de eerst meditatie houden. We zien hier naar 

uit! 

 

3.  Correctie telefoonnummer Kerkelijk Bureau 
In de vorige nieuwsbrief is meegedeeld dat het Kerkelijk Bureau tot nader order is gesloten. Per abuis 

is toen een verkeerd telefoonnummer vermeld. Wanneer u vragen hebt, kunt u contact opnemen 

met Dick van Norel op telefoonnummer 0578 – 627771. Of stuur een email naar 

kerkelijkbureau@hervormdheerde.nl. 

 

4. De klokken luiden 
De Raad van Kerken heeft de kerken in Nederland opgeroepen om drie achtereenvolgende weken op 

de woensdagavond de klokken te luiden. Misschien heeft u ze wel gehoord afgelopen woensdag. De 

Raad van Kerken schrijft over dit luiden op hun website: “Met deze ‘klokken van hoop en troost’ 

kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen 

de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich 
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dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.”  Ook de klokken van de 

Johanneskerk worden geluid. 

 

5. Lijdenstijdacties 
Helaas heeft de diaconie moeten besluiten om de acties in week 5 en 6 (bezoeken van ouderen) te 

cancellen.  

De bijeenkomsten in de Stille Week zullen niet doorgaan zoals gebruikelijk, maar ook hier maken we 

gebruik van de moderne technologie om de diensten uit te zenden! Oftewel, maandag 6 april tot en 

met donderdag 9 april zal iedere avond een meditatie worden uitgezonden op Youtube. We streven 

ernaar om deze vooraf op te nemen met de diverse sprekers en op de avonden in de Stille Week uit 

te zenden. Deze passie overdenkingen zullen worden uitgezonden via Youtube. Een link daarnaartoe 

kunt u vinden op de website. 

 

6. Aandacht voor de kids en jeugd 
De kinderen zullen de clubs, vereniging of kindernevendienst enorm missen. En we vinden dat ook 

echt verdrietig! De Jeugdraad is gevraagd na te denken over alternatieven die we kunnen uitzenden. 

Wij houden jullie daarvan op de hoogte. 

Voor nu hebben we al wel een paar tips: 

• De HGJB heeft een speciaal Bijbelleesrooster opgesteld voor jonge gezinnen. Je kunt hierover 

meer lezen op deze link: https://bit.ly/2U9eS2p.  

• Matthijs Vlaardingerbroek heeft een speciaal programma online gezet, nu de kinderen niet 

naar de kerk kunnen. Elke zondag is er een nieuwe aflevering met grappige figuren, liedjes, 

en natuurlijk een Bijbel verhaal. Je kunt dit vinden op 

https://creatiefkinderwerk.nl/corona/wekelijks-online-programma-voor-de-zondag. 

• Voor de jongeren in onze gemeente hebben we ook een tip: je zou kunnen kijken naar de 

dagelijkse (!) afleveringen van Reflect Live, van De Stadskerk op Youtube. Hier wordt in 

ongeveer 15 minuten nagedacht over thema’s die nu spelen in deze tijd van de corona-crisis. 

Thema’s zoals zorgen maken, delen, verveling, ziekten, etcetera. Je vindt het op 

https://youtu.be/7ilb8OWW2D4.  

 

7. Coronahulp Heerde 
Sanne van Asselt – van den Bosch heeft het geweldige initiatief genomen en Coronahulp Heerde 

opgezet. Middels dit initiatief wordt hulpvraag en aanbod bij elkaar gebracht. Al meer dan 1200 

vrijwilligers hebben zich ingeschreven. Dit initiatief kun je vinden op Facebook. Echter, met name 

ouderen zullen behoefte kunnen krijgen aan hulp en die zitten vaak niet op Facebook. Vriendelijk 

verzoek, mede namens Sanne, om dit initiatief onder de aandacht te brengen bij ouderen in uw en 

jouw buurt. Zo zijn we Samen Sterk! 
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Tot slot 
 

Wie had een week geleden kunnen voorspellen dat de situatie nu zo zou zijn? Het lijkt wel of we in 

een nare film zijn beland of in het verkeerde toneelstuk zitten. Maar het is de realiteit. Een realiteit 

die met name de ouderen en de kwetsbaren van onze gemeente hard raakt. In het bijzonder denk ik 

aan de rouwende families in Heerde, die in de afgelopen dagen een dierbare hebben verloren aan 

het corona-virus. Laten we deze families opdragen in ons gebed. 

Ik denk ook aan de bewoners van de verzorgingstehuizen en woongroepen, die geen bezoek meer 

mogen ontvangen. Dit treft onder andere de bewoners van ‘de Kanaalstraat’. Laten we met elkaar al 

deze mensen een hart onder de riem steken, stuur een kaartje of, indien mogelijk, bel ze eens. Dat 

zal zeer worden gewaardeerd! 

 

Shalom, 

Namens de kerkenraden van Hervormd Heerde, 

 

Steven Kok  


