
Corona update 9 mei 2020 

Kerkdiensten en avondgebed 
De corona-epidemie lijkt, God dank, op zijn retour te zijn. Het kabinet laat nu de teugels hier en daar 

vieren, maar vooreerst zullen we nog met beperkende maatregelen van doen hebben. Vooral de 1½ 

meter maatregel zal nog een hele puzzel blijken te zijn, als we weer met de normale kerkdiensten 

willen beginnen. Desalniettemin zijn we blij met de versoepeling van de maatregelen. We kijken  uit 

naar het moment dat we ook stappen kunnen gaan zetten in het gemeenteleven. 

Pastoraat 
Op het telefonische pastoraat komen bij de kerkenraad positieve berichten binnen. We willen daar 

de komende tijd mee doorgaan. Er komen overigens weinig concrete hulpvragen binnen. De meeste 

gemeenteleden lijken zich goed te redden. Daarom hoeven we niet vaak een beroep te doen op de 

vrijwilligers die zich daarvoor aangemeld hebben. Toch onze dank voor hun bereidheid om te helpen. 

En natuurlijk voor iedereen die hulp nodig heeft: schroom niet om het te vragen aan uw 

wijkouderling of aan Maarten den Toom. 

Vrijwillige bijdrage 
De actie Vrijwillige Bijdrage gaat weer van start; we vragen uw aandacht voor de brief die deze 

week bij u op de mat valt. De financiële situatie van onze gemeente is voor een groot deel 

afhankelijk van de actie Vrijwillige Bijdrage. Om de begroting gezond te houden doen we weer 

een beroep op alle gemeenteleden, van jong tot oud, om de actie vooral ook dit jaar weer royaal 

te steunen. Gezien de omstandigheden wordt er dit jaar geen antwoordenvelop bij u opgehaald, 

er is dus ook geen antwoordstrook bijgesloten. We hopen echter dat u ook zonder deze 

herinnering de actie zult steunen, mogen we op u rekenen?  Alvast hartelijk dank voor uw 

bereidwilligheid! Uw kerkrentmeesters.  

Collectes 
Dank voor de giften die via bankoverschrijvingen binnenkomen voor de diaconie en de 

kerkrentmeesters. Zoals het er nu naar uitziet, komen vergelijkbare bedragen als die we anders via 

de collectes ophaalden, nu via de bank binnen. Voor dit moment willen we wel uw aandacht vragen 

voor de andere collectes, zoals de zendingsbussen en de diaconie-collectes met een speciaal doel.  

- Uit de zendingsbussen wordt o.m. de uitzending van Gerard en Janneke de Wit naar 

Schwerin betaald. Vriendelijk verzoeken wij u, om het geld dat u normaliter via de 

zendingsbussen doneerde, en het geld voor de periodieke GZB/IZB-collectes over te maken 

naar het bankrekeningnummer van de Zendingscommissie, NL78RABO 0310 3556 80 t.n.v. 

Hervormde Gemeente Brakel. 

- Voor diaconiecollectes met een speciaal doel kunt u het doel op de bankoverschrijving 

vermelden. 

- De diaconie en de kerkrentmeesters zullen de komende tijd via de kerkbode en de website 

nadere mededelingen doen over de collectes. 



Muziek-uitzendingen 
- Via het kerktelefoon-kanaal (d.w.z. via de Lukas-kastjes en via www.hervormdbrakel.nl) 

wordt 2x per week een muziekuitzending verzorgd. Tijdstippen: elke dinsdag en vrijdag van 

19:00 tot 19:30 uur.  

- Het is nu ook mogelijk om een verzoeknummer aan te vragen bij Teun Versteeg, 

teunenirma@gmail.com, of telefonisch 0418 671421. 

Website 
In de afgelopen maanden is er druk gewerkt aan onze website www.hervormdbrakel.nl. De website 

wordt AVG-proof gemaakt. Eén van de dingen die voor de wet-AVG nodig is, is dat privacygevoelige 

informatie op de website niet meer publiek toegankelijk is. Daarom komt er een beveiligd gedeelte, 

waar alleen gemeenteleden via een gebruikersnaam en een wachtwoord toegang toe hebben. Op de 

vernieuwde website zullen gemeenteleden ook zelf informatie kunnen plaatsen, bijvoorbeeld over 

activiteiten. In de komende weken zal de nieuwe website, bij wijze van proef, aan de 

kerkenraadsleden beschikbaar gesteld worden. Aan de hand van hun bevindingen kan er nog één en 

ander bijgesteld worden en daarna krijgt u, als gemeenteleden, de gelegenheid om een 

toegangscode aan te vragen. 

Tenslotte 
Nu en dan horen we van gemeenteleden die ziek geworden zijn door corona. Gelukkig zijn ze 

allemaal, voor zover we weten, aan de beterende hand of inmiddels genezen. Onze zorgen gaan nu 

vooral uit naar de bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen. En dan niet alleen in verband met 

de ziekte zelf, maar ook omdat ze geen bezoek mogen ontvangen en daardoor geïsoleerd zijn. Wij 

bidden, dat ook daar spoedig een versoepeling van de maatregelen mogelijk wordt. 

 

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, 

Uw kerkenraad. 
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