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Namens de kerkenraad: gegroet gemeenteleden.
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Wij willen u allemaal een hart onder de riem steken, vooral iedereen die thuiswerkt, kinderen
opvangt, alleen woont, in de zorg werkt, ziek is, in een risicogroep valt, angstig is, zijn
vader/moeder, kind niet kan bezoeken. Juist nu kunnen wij ieder in onze persoonlijke situatie
laten zien dat we geen sportvereniging zijn, maar een gemeenschap waarvan de leden
omzien naar de ander. Ook nu mogen wij onze zorgen en voorbeden neerleggen bij onze
God.
Maandagmiddag is het moderamen – met afstand – bij elkaar gekomen om te evalueren wat
er in de afgelopen week gebeurd is. Ook hebben wij alle binnengekomen suggesties
besproken. Na de persconferentie van maandagavond kunnen wij nu verder actie
ondernemen.
Wij willen proberen ons “gemeente zijn” in de huidige situatie mogelijk te maken op een
goede, doordachte manier.
Hierbij staan wij stil bij gemeenteleden die wél beschikken over een computer met internetaansluiting en gemeenteleden, die hierover niét beschikken.
De kerkzaal van de Levensbron is elke zaterdag van 9.30 – 12.00 uur open als
stiltecentrum, waar gebeden kan worden of een waxinelichtje aangestoken. Afstand van
150cm tussen personen wordt aangehouden.
Ook blijft het telefonisch pastoraat. Ds. Martin de Geus belt zelf gemeenteleden en
gemeenteleden kunnen hem bellen 0180 – 435780. Anne-Mieke van Oost heeft als ouderen
pastor telefonisch contact. Jolanda van der Pol houdt contact met jonge gezinnen.
Wilt u uw email-adres door geven op ledenadministratie@levensbron.nl óók als u dit al
gedaan heeft voor digitale ontvangst van de Toekomst ? Dit vergroot de snelheid van
verspreiding van berichten.
In de afgelopen week zijn wij druk bezig geweest om voor elkaar te krijgen, dat we zendtijd
krijgen op Radio Ridderkerk. Dit is nog niet zo eenvoudig. Via Radio Ridderkerk bereiken we
ook mensen van buiten onze gemeente en gemeenteleden die geen internet hebben. Wij
willen graag op een vast tijdstip “columns” gaan maken. Columns zijn in dit geval korte
gesproken boodschappen van bemoediging. Blijkt dit niet mogelijk dan gaan we vanuit de
studio van de Levensbron deze columns uitzenden op elke zondag vanaf 19 april om 9.30
uur, helaas dan niet voor iedereen te volgen. In dat geval krijgen de columns een sobere
liturgische vorm.
Op Goede Vrijdag was de zendtijd al toegezegd, dus op 10 april om 19.30 uur is een
sobere bijeenkomst van het moderamen te beluisteren via Radio Ridderkerk, waarbij ook de
Paaskaars gedoofd wordt.
Radio Ridderkerk zendt op dit moment elke zondag om 9.30 uur een kerkdienst uit op
frequentie 105.7 FM. Heeft u hulp nodig bij het vinden van deze frequentie, dan kunt u bellen
met Leen Kruithof 0651958907.
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Ook kunt u elke zondagmorgen op televisiezender NPO2 om 9.30 uur een viering
meebeleven.
Dan kunt u ook nog een dienst volgen via internet. Bv. via https://www.mijnkerk.nl/blog/kijklive-mee-met-de-coronaviering of via kerkomroep.nl.
Een suggestie die wij graag overnemen is het vormen van een telefooncirkel. Vindt u het
prettig regelmatig gebeld te worden en vervolgens zelf iemand te bellen, dan kunt u zich
hiervoor aanmelden bij Liesbeth Benschop 06-19593528.of liesbenschop@gmail.com.
Heel belangrijk is de mogelijkheid lief en leed met elkaar te blijven delen als gemeente. Wij
vragen u alle informatie die u wilt delen te melden bij Willem te Lintel Hekkert op
meldpunt@levensbron.nl of via 0180 – 426020. Via de scriba worden deze gegevens bekend
gemaakt op de website. Als u geen internet heeft en u wilt wél op de hoogte blijven kunt u
zich melden bij Corrie Kocks 06-38963318. Zij noteert uw telefoonnummer en belt u met
informatie.
Wilt u voor anderen “iets doen”, of kunt u hulp gebruiken, iemand die medicijnen voor u
haalt of boodschappen doet, dan is Toos Smit hiervoor het aanspreekpunt. U kunt haar
bereiken op telefoonnummer 0180-422724 of toos.smit@planet.nl
We gaan aan de slag met bovenstaande mogelijkheden en zijn benieuwd naar alle reacties.
Afhankelijk van de reacties en de richtlijnen vanuit de overheid schrijven wij u weer.
NB Is het u ook opgevallen, dat de natuur zich niets aantrekt van welke crisis dan ook ?

Gods nabijheid toegewenst namens de Kerkenraad.
Cora Jongenotter – Timmers voorzitter
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