
 

 

Bijlage bij de zondagsbrief van 29 maart 2020 

 
Coronavirus en ons kerkelijk leven in Heusden e.o. 
 
Beste gemeenteleden, 

De ontwikkelingen volgen elkaar pijlsnel op! Na afgelopen week de oproep te hebben ontvangen van 
“sociale distantie” werden maandag nieuwe maatregelen afgekondigd. Dit betekende aangescherpte 
maatregelen gericht op evenementen en samenkomsten. Fijn dat er uitzonderingen op het verbod 
op samenkomsten zijn waardoor wij als Protestantse Gemeente Heusden internet-kerkdiensten 
kunnen blijven verzorgen. Zoals het nu naar uitziet zal deze vorm van eredienst doorlopen tot en met 
1e pinksterdag op 31 mei.  
 

Onze eredienst in Heusden 
Onze eredienst van afgelopen zondag met als thema “Wie draagt de Kroon” werd via Kerkomroep.nl 
door meer dan 120 luisteraars en meer dan 200 kijkers (huiskamers) bijgewoond. Daarnaast telden 
we ook nog eens meer dan 250 weergaven op YouTube. Een grote zegening dat wij de Lofzang 
samen op deze manier gaande kunnen houden!  
Wel waren er wat uitdagingen met de bereikbaarheid van kerkomroep.nl waardoor de dienst iets na 
10 uur pas op YouTube stond. Graag vragen wij u komende weken om een beetje geduld, mocht om 
10 uur de uitzending nog niet op YouTube staan. Probeert u het dan na een kwartier of een half uur 
gewoon nog een keer. 
 

Gebed 
 

”Ik bid voor jou!“ 

Vier kleine woordjes, 

maar wat wordt er veel in gezegd. 

Al je verdriet, je pijn, je moeite 

wordt voor Gods troon neergelegd. 

Zolang er mensen voor je bidden, 

sta je in ’t leven niet alleen. 

Zij bouwen met gevouwen handen, 
een muur, beschermend om je heen. 

 
Afgelopen woensdag om 12.00 uur ’s-middags baden christenen wereldwijd samen het 'Onze Vader'. 
Dit was naar aanleiding van de oproep van Paus Franciscus: “In deze benarde dagen terwijl de 
mensheid beeft van angst door de dreiging van de pandemie, zou ik aan alle christenen samen willen 
voorstellen hun stemmen te verheffen naar de hemel." 
 
Wij roepen u ook deze week op om te bidden voor iedereen die ons gebed goed kan gebruiken: 
mensen die ziek zijn, die naasten hebben die ziek zijn, voor kwetsbare mensen en voor hen die de 
zorg voor hen dragen. Laten we hierin niet vergeten degenen die rouwen om overleden familieleden 
of vrienden. Mocht u wensen voor voorbede tijdens onze kerkdienst hebben, dan kunt u dit laten 
weten aan onze scriba Huib de Waal: scriba@pgheusden.nl 
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Voortdurende aandacht voor elkaar 
Met dankbaarheid zien we dat er veel initiatieven worden genomen om invulling te geven aan de 

oproep om naar elkaar om te kijken! Zowel jong als oud heeft de afgelopen week zijn/haar steentje 

hieraan bijgedragen door te bellen, te mailen/appen/facetimen, een kaart te sturen of er op een 

andere manier er voor elkaar te zijn. U vindt op de website van de landelijke Protestantse Kerk 

praktische tips (https://www.protestantsekerk.nl).  

Ook willen wij graag herhalen wat we afgelopen week schreven: Heeft u zorgen of (hulp-)vragen, 

heeft u tips of wilt u uw hulp aanbieden mail dan naar: scriba@pgheusden.nl of bel onze Scriba Huib 

de Waal (0416-662568) of onze predikant ds. Frans Willem Verbaas (0416-531663).  

Ook zullen we waar mogelijk bijdragen aan het initiatief “Heusden Helpt” van de Kerngroep 

Eenzaamheid Heusden.  

Het luiden van kerkklokken 
Als Protestantse Gemeente te Heusden hebben op 18 maart en 25 maart de klokken van onze 
Catharijnekerk geluid. Dit zullen we ook komende woensdag 1 april doen van 19.00 tot 19.15. Met 
deze ‘klokken van hoop en troost’ willen we als kerkelijke gemeente mensen met elkaar verbinden 
over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is ook een oproep tot gebed en andere vormen van 
steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. 
 

Extra Corona maatregelen in onze kerkelijke gemeente 
Als gemeente hebben wij deze week extra maatregelen moeten nemen. 

• Onze erediensten in de ochtend zullen tot en met 31 mei via internet worden aangeboden.  

• Alle andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen niet doorgaan.  
 

Samen op weg naar Pasen 
Volgende week zondag is het Palmzondag. Samen met de Stille Week die daarop volgt en het 
Paasfeest gaan we naar een hoogtepunt in ons kerkelijk jaar. Hier willen we als gemeente dan ook 
extra aandacht aan geven. We zullen internetdiensten verzorgen op Palmzondag, passiestonden op 
maandag, dinsdag en woensdag in de Stille Week en een dienst op Goede Vrijdag. Het Paasfeest 
willen we ook via internet met u vieren. Verdere details zullen nog volgen. 
 
Tot slot wensen wij elkaar moed, vertrouwen en Gods zegen toe.  
Pas goed op uzelf en op elkaar, 
 
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Heusden 
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