Kerkenraad Oudshoornsekerk
Oudshoornseweg 90
2401LC Alphen aan den Rijn

WEEKBRIEF Oudshoornse kerk 24-03-2020
In deze verwarrende tijd willen wij graag met u in contact blijven.
Dat kan, gelukkig, op vele manieren: per telefoon, email of post.
Wij beseffen dat er een kans bestaat dat we elkaar wat uit het oog
verliezen en dat is niet goed.
Daarom het idee van een weekbrief. Enerzijds om u een hart onder de
riem steken, anderzijds om u op de hoogte te houden van wat er in onze
wijkgemeente speelt:
U mist immers dat wekelijkse praatje en kopje koffie na de dienst.
Voor de komende weken zijn alle activiteiten in onze kerk afgelast, dat is
niet niks. De maatregelen in verband met het coronavirus hebben een
geweldige impact op ons sociale leven en dus ook voor onze
geloofsgemeenschap. Iedereen zal zich moeten aanpassen om te
voorkomen dat het virus nog meer onheil kan aanrichten. Dat vraagt veel
van ons ook om in onze wijkgemeente een aantal zaken in verantwoorde
banen te leiden.
Dit alles staat op gespannen voet met de opdrachten waarvoor wij staan.
En dát maakt de volgende vraag steeds indringender: hoe kunnen wij daar
inhoud aan blijven geven als het sociale leven komt stil te liggen?
De speciale overheidsmaatregelen inzake het coronavirus zijn verlengd
tot 1 juni 2020 en dat brengt ons bij de Stille week en de Paasviering. Ds.
Marijke Kwant zal naar een passende oplossing kijken waarover u
uiteraard later wordt bericht.
Daarnaast kunnen we elkaar ook praktisch van dienst zijn. We kunnen ons
voorstellen dat u een gemeentelid kent of zelf zo’n gemeentelid bent die
niet in de gelegenheid is om bijvoorbeeld boodschappen te doen of eten
te maken. Of die anderszins een “helpende hand” nodig heeft.
Daarbij is het zeker aan te bevelen om over “eigen kerkgrenzen” heen te
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kijken. Het leggen van verbindingen met mensen “buiten de kerk” ligt
immers ook op onze weg.
Maar mocht u, om wat voor reden dan ook, hulp nodig hebben, dan kunt u
contact opnemen met onze predikant:
Ds. Marijke Kwant
predikant@oudshoornsekerk.nl tel. 06-15311943
U moet de voorjaarsdienst missen: een dienst waarin wij altijd een grote
groep van onze oudere gemeenteleden ontmoeten.
Wilt u wel naar elkaar omkijken en elkaar informeren?
Wij, op onze beurt, stellen het erg op prijs van u te horen. Voor
suggesties, verhalen, opmerkingen of mededelingen betreffende ziekte
of anderszins: Mail ons of bel ons, zodat wij daar iets mee kunnen doen.
U kunt mailen naar pastoraat@oudshoornsekerk.nl of
scriba@oudshoornsekerk.nl
U zult begrijpen dat het ons zwaar valt nu ook de opbrengst van de
wekelijkse collecten te moeten missen. Kerkrentmeesters en Diaconie
kunnen uw gaven goed besteden. Wilt u iets in de collecte zak doen, dan
kunt u dat nu overmaken naar:
Ned.Herv.Gem. van Oudshoorn: NL02INGB 0000 0731 22 (kerkrentmeesters)
Diaconie Oudshoornsekerk
: NL85RABO 0373 7387 49
Alvast onze hartelijke dank daarvoor.
Wilt u iets vermeld hebben in deze weekbrief (die uitsluitend naar
gemeenteleden van onze kerk gaat) dan kunt u dat doorgeven aan de
scriba via email: scriba@oudshoornsekerk.nl of telefonisch naar
06-23189584 of naar de predikant tel. 06-15311943
Laten wij ons uiterste best doen om op een waardevolle manier deze tijd
van “sociale onthouding” vorm te geven.
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