
 

 

Bijlage bij de zondagsbrief van 22 maart 2020 

 
Overwegingen rondom het Corona Virus 
 
Beste gemeenteleden, 

Door de landelijke oproep tot ‘sociale distantie’ is de mogelijkheid voor het direct contact tussen de 
leden in onze gemeente verminderd. Dit is ook voor ons uitgangspunt in onze overwegingen en 
maatregelen die wij voorstellen. Met deze nieuws-update in de zondagsbrief informeert de 
kerkenraad de leden van de Protestante Gemeente te Heusden over belangwekkende zaken tijdens 
de Corona-crisis. De wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus raakt ook de kerken en raakt het 
gemeenteleven. Als leden van de Protestantse Gemeente Heusden mogen we weten van hoop en 
perspectief en we mogen elkaar en anderen bemoedigen. 
 

Hoop wordt juist in tijden van crisis sterk ervaren, zowel in het persoonlijke leven als in de 
samenleving. Hoop is in tijden van crisis een opening waardoor de toekomst een lichtstraal in het 
heden werpt.”     
Citaat Tomàš Halík bij zijn vijfde boek: Niet zonder hoop. 
 
Als kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Heusden roepen we ieder gemeentelid op om: 

1. op allerlei manieren voluit onze verantwoordelijkheid te nemen, met het oog op het welzijn 
van onze naasten en onze eigen gezondheid. Daarin kunnen wij als crisisteam ondersteunen 
en bemiddelen bij noodzakelijke hulp zoals bijvoorbeeld: 

• De nodige boodschappen doen in geval een gemeentelid niet zelf de mogelijkheid 

heeft 

• Oudere gemeenteleden helpen met wat zij nodig hebben met inachtneming van de 

“sociale distantie”  

2. juist nu via verantwoorde wegen extra (pastorale en diaconale) aandacht te hebben voor 

oudere en kwetsbare mensen, die zich eenzamer en angstiger kunnen voelen dan gewoon. 

Maar ook voor de jongeren en hun ouders. Dit kan door: 

• Goed om je heen te kijken in je omgeving en aandacht geven waar mogelijk 

• Extra telefonische aandacht via ouderenpastoraat  

• Jongeren en ouders een luisterend oor bieden 

• Sturen van een kaart  

3. de Lofzang gaande houden. Dit doen we door: 

• De gezamenlijke erediensten op zondagochtend virtueel voort te zetten 

• Door mee te werken aan landelijke initiatieven van de PKN  

• Klokken luiden op momenten voor bezinning en gebed 

4. voorbede te doen voor alle mensen, in het bijzonder voor hen die getroffen zijn door het 

virus of door het verlies van dierbaren; voor bestuurders en regeerders die de nodige 

beslissingen hebben te nemen; en voor allen die op medisch terrein zich inzetten om het 

virus te bestrijden en om patiënten de nodige zorg te verlenen. 

Corona Crisisteam Protestantse Gemeente te Heusden 
De impact van het Corona-virus vraagt zorgvuldigheid van ons allemaal. Wij roepen onze 

gemeenteleden op de richtlijnen van RIVM en de GGD te volgen. Daarnaast treed het Moderamen op 



 

 

als corona-crisisteam. 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). 

Bij nieuwe ontwikkelingen houden en brengen we u zoveel mogelijk op de hoogte via onder andere 

deze zondagsbrief, de website en sociale media. En voor degene die geen toegang heeft tot internet 

wordt de nieuwsbrief rondgebracht. 

Corona maatregelen in onze kerkelijke gemeente 
De verspreiding van het Corona-virus heeft deze week ook in ons land geleid tot ingrijpende 

preventieve maatregelen. Ook hebben we voor onze gemeente preventieve maatregelen getroffen 

voor de komende weken.  

• Onze erediensten in de ochtend zullen tot 5 april virtueel worden gehouden. Gemeenteleden 

kunnen deze diensten bijwonen via kerkomroep.nl en Youtube (via de pgheusden.nl 

webpagina). De middagdiensten zullen komen te vervallen. 

• Gezien het advies van “sociale distantie” worden alle groepsbijeenkomsten tot 6 april 

afgelast. Afgelastingen voor de komende 2 weken zijn o.a.:  

o Spirit en Esprit (24 maart) 

o Consistorie (24 maart) 

o Avondgebed (25 maart - maar wel Dag van Nationaal Gebed!) 

o Leerhuis Augustinus (25 maart)  

o Welkom aan Tafel (26 maart) 

o Open Cirkel (26 maart) 

o Cantorij (donderdagse repetities)  

o Kerkenraadslunch (29 maart) 
 

Thuis met de gemeente verbonden 

Afgelopen week hebben velen de dienst bijgewoond via Kerkomroep.nl. Toen is ook gebleken dat u 

te maken kunt krijgen met piekdrukte op Kerkomroep. Dit is afgelopen week ook gebleken. De 

Stichting Kerkomroep spant zich in voor toereikende capaciteit; Om vooralsnog zeker te zijn dat 

iedereen om 10 uur de dienst kan bekijken zullen wij de kerkdienst om 10 uur ook via youtube 

beschikbaar maken op onze pgheusden.nl. Hierdoor kunnen we allen, met beeld, thuis in de 

eredienst met elkaar verbonden zijn. 

Het pastoraal bezoekwerk in onze Protestantse Gemeente te Heusden 
Omzien naar elkaar is belangrijk! In algemene zin geldt echter nu voor al het pastoraal bezoekwerk 

een negatief advies. De landelijke oproep ‘Mijd sociale contacten ’prikkelt ieders creativiteit om oog 

en oor voor elkaar te hebben. Benut telefoon en sociale media om elkaar nabij te zijn, elkaar te 

bemoedigen en om te zien naar elkaar. 

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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