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Heerde, 28 maart 2020         

 

Beste lezer, 

Dit is het derde 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. De klok een uur vooruit! 
We zouden het bijna vergeten met alle bijzondere omstandigheden, maar ook dit jaar gaat de klok in 

het laatste weekend van maart een uur vooruit. Oftewel, vergeet niet vanavond de klokken in huis 

een uur vooruit te zetten, zodat je morgen op tijd ‘in de kerk zit’.  

 

2. Gezondheid dominee Van der Graaf 
Veel mensen hebben het wellicht al vernomen, maar ook dominee Van der Graaf is geveld door het 

corona-virus. Als gevolg van deze infectie heeft hij een longontsteking opgelopen en moest hiervoor 

afgelopen week een paar dagen naar het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer thuis en moet thuis in 

quarantaine. Daarna zal het nog enkele weken duren voor hij weer volledig is hersteld. Wij bevelen 

dominee Van der Graaf en zijn gezin, maar ook de andere zieken in de gemeente Heerde, van harte 

in uw voorbede aan.  

3. Aankomende diensten 
Schreven we vorige week nog dat we het aantal kerkenraadsleden terug zouden brengen naar 6, 

inmiddels hebben we besloten om dit nog verder terug te brengen. We gaan naar één ouderling en 

één diaken en geen kerkrentmeesters. De reden hiervoor is dat volgens de kerkorde een eredienst 

alleen gehouden mag worden wanneer er één vertegenwoordiger per ambt aanwezig is. 

 

Agenda: 
 Zondag   29 maart 09.30 uur Ds. G.J. Röben 

     19.00 uur Pastoraal werker G. Timmer 

 Woensdag 1 april  19.30 uur Meditatie door G. Timmer  

 

Alle diensten worden uitgezonden via YouTube, Kerkradio.nl en de kerkradio. 
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4. Geluidskwaliteit YouTube uitzending 
Afgelopen woensdagavond werd door dominee Röben een start gemaakt met een meditatie in de 

serie ‘Geloof, Hoop & Liefde’. Helaas was de geluidskwaliteit niet goed, veroorzaakt door ruis en 

echo. We denken de oorzaak te weten en zullen een aanpassing maken. We gaan ervan uit dat bij de 

volgende uitzending de geluidskwaliteit weer goed is. 

 

5. De bewoners van de Kanaalstraat én de Brugstraat 
In het laatste nieuwsbericht hebben we gevraagd om uw aandacht voor de bewoners van de 

Kanaalstraat. Zij mogen niet op bezoek of bezoek ontvangen. Inmiddels weet ik dat ze zelfs niet meer 

binnen het huis bewoners van een andere verdieping mogen bezoeken. En die beperkingen gelden 

ook voor de bewoners aan de Brugstraat. Circa 18 bewoners kunnen niet meer doen wat ze gewend 

waren te doen en zijn in volledig sociaal isolement. Schrijf een kaartje, bezorg iets lekkers of verzin 

een andere blijk van medeleven. Dat omzien naar elkaar is zo belangrijk, zeker nu! 

 

6. Gebedspunten 
Gebed is cruciaal. Altijd al geweest en zal altijd zo blijven. In gebed kunnen we onze Vader danken en 

loven. Maar ook onze zorgpunten kenbaar maken. En als anderen met je meebidden, versterkt dat 

vaak de verbondenheid.  

Wij willen alle gemeenteleden de mogelijkheid geven om gebedspunten op te geven. Gebedspunten 

waarbij je juist nu, in deze tijd, zo sterk de behoefte voelt dat er voor gebeden wordt. Dat kan zijn 

voor een bekende die besmet is met corona, of een andere ziekte heeft. Of voor een familie, voor de 

overheid of voor het verzorgend personeel. En natuurlijk ook onderwerpen waarvoor God gedankt 

mag worden zijn van harte welkom. Want gelukkig, ook redenen voor dank zijn er nog steeds.  

Mail je gebedspunten naar gebedspunten@hervormdheerde.nl. Wij zullen de gebedspunten 

verzamelen en in overleg met de voorgangers bepalen tijdens welke dienst hiervoor gebeden wordt. 

Wij gaan ervan uit dat we dit voor het eerst zullen doen tijdens een dienst op zondag 5 april. 
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Tot slot 
Ik kreeg dit plaatje toegestuurd van de week. Graag deel ik ‘m met jullie. 

 

 

 

 

Shalom, 

Namens de kerkenraden van Hervormd Heerde, 

Steven Kok  


