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Diensten weer online
Soms is het zoeken naar de juiste woorden en de juist toon. Afgelopen maandagavond zijn we weer
opgeschrikt door de ontwikkelingen van het coronavirus op onze samenleving. De maatregelen die
dinsdag van kracht zijn gegaan hebben verstrekkende gevolgen voor iedereen en ook voor onze
gemeente.
In een periode waarin we reikhalzend uitkijken naar de geboorte van Jezus en dat ook graag, samen in de
kerk, met elkaar willen vieren blijkt dat niet samen op een fysieke locatie te kunnen. We moeten en
mogen ons blijvend verbonden weten met elkaar, maar dan wel via een online verbinding.
Voor de komende periode tot 19 januari 2021 hebben we als kerkenraad weer moeten besluiten om de
diensten terug te brengen naar de online vieringen en dus geen bezoekers te ontvangen. We maken wel
gebruik van de kerken om de online diensten vorm te geven. Aankomende zondag om 10:00 uur zal er
een dienst van woord en gebed zijn vanuit het Anker waarin ds. D. Maassen van den Brink zal voorgaan.
De dienst wordt alleen bijgewoond door medewerkers, zoals solisten, organist, beeld en geluid en de
ouderling van dienst. Tevens zal er door een beperkte groep online kindernevendienst worden
aangeboden vanuit het Anker.
Het blijft onwerkelijk om op deze wijze de komende periode samen verbonden te zijn. Vanaf de start van
de corona-crisis hebben wij er steeds voor gekozen de adviezen van landelijke PKN te volgen. We willen
nu ook onze verantwoordelijkheid nemen om op deze wijze onze bijdrage leveren in het bestrijden van
het virus.
Ondanks dat de cijfers enige verbetering laten zien, blijven de maatregelen nodig om de reguliere zorg te
kunnen waarborgen. Dat we ons houden aan de door de overheid en het RIVM gestelde regels, spreekt
verder voor zich.
Volgende week ontvangt u weer een reguliere digitale weekbrief waarin we meer informatie geven over
de komende vieringen tijdens kerst en oudejaarsavond.
De zondagse kerkdienst wordt via www.kerkdienstgemist.nl live uitgezonden. Op deze manier blijven we
verbonden, houden we de lofzang gaande en blijft de kerk, al is het op een kiertje, toch open!
In het verlengde van de oproep van minister-president Mark Rutte, vragen wij u om te zien naar elkaar en
geduld te hebben de komende weken. Pleeg een extra telefoontje en laten we met elkaar bidden voor
degene die op welke wijze dan ook getroffen worden door corona. Het duurt lang, maar wij geloven dat
we er niet alleen voor staan. We hebben elkaar, maar belangrijker nog onze God die naar ons omziet.

Anker gesloten
Naast de online diensten vanaf zondag a.s is ook het Anker tot 19 januari 2021 gesloten voor
bijeenkomsten en vergaderingen. Veel mensen hebben al digitale mogelijkheden. Help elkaar daarmee als
het even niet lukt en een telefoontje is ook snel gepleegd.
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Van de kindernevendienst
Hallo jongens en meisjes,
Zondag is het 4e advent, maar helaas kunnen we (opnieuw) niet samenkomen in de kindernevendienst.
Wat vinden we dit ontzettend jammer. Wel kunnen we elkaar online ontmoeten en we hebben jullie hard
nodig.
Zondag gaan we vast iets voorbereiden voor de kerstdienst op eerste kerstdag. We willen jullie vragen om
een filmpje te maken met een kerstgroet die gebruikt gaat worden in de online kinderkerstdienst (van
vrijdag 25 december). Dit filmpje mag je maken voor iemand die speciaal voor je is, voor je vrienden of
familie of natuurlijk voor alle mensen van de kerk. Dit filmpje mag maximaal 15 seconden duren en je mag
helemaal zelf bedenken hoe je dit gaat doen. Wees creatief!
Zondag log je in via de link. We beginnen met een bijbelverhaal en leggen we het maken van het filmpje
nog een keer uit. Zorg ervoor dat je een telefoon bij de hand hebt. Zien we jullie zondag?
Bij je er zondag bij? Meld je dan aan via kndzaltbommellive@gmail.com
Tot dan!
De leiding
Dilia, Jenneke en Marc

2

