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Goedereede, 21 maart 2020 

 
 
Aan: De gemeenteleden van de Hersteld Hervormde Gemeente te Goedereede  
 
Betreft: Geen kerkdiensten met bezoekers met ingang van zondag 22-03-2020 in verband met   
 Coronavirus 
 
 
Geliefde gemeenteleden,   
 
Als gevolg van het Coronavirus hebben we, na een brief waarin de wijziging stond, vorige week 
dubbele diensten gehouden en ook voor morgen hebben we twee morgendiensten en twee 
avonddiensten aangekondigd, een maatregel die past binnen de voorschriften van onze overheid.  
 
Gelet op de huidige ontwikkelingen en de berichten die ons vanuit de medische hoek en 
zorgsector bereiken hebben we echter besloten, ter voorkoming dat verspreiding van het Corona 
virus door kerkbezoek plaatsvindt, per direct geen kerkdiensten meer te houden met bezoekers. 
De overheid verbiedt kerkdiensten niet maar hierin hebben wij onze eigen verantwoordelijkheid.   
 
Onze kerkdiensten vinden wel op de gebruikelijke tijdstippen van 09:30 uur en 18:00 uur plaats en 
zijn via de kerkradio te beluisteren. Ds. J.W. van Estrik hoopt in het bijzijn van een delegatie van 
de kerkenraad, organist en koster daarin voor te gaan.   
 
Op de website van onze kerk www.hhggoedereede.nl staat meer informatie over hoe u via het  
internet kunt meeluisteren met de kerkdienst. Wanneer u vragen over (het maken van) de  
verbinding heeft kunt u uw wijkouderling eventueel benaderen.   
 
In de wetenschap dat God niet aan tijd nog plaats is gebonden zijn onze ogen op Hem gericht dat 
Hij ook op deze manier Zijn Naam en verlossing doet verkondigen, dat Zijn heilswerk voortgaat, 
dat Hij ons horen zal wanneer wij onze persoonlijke en landelijke noden voor Zijn aangezicht 
brengen.   
 
Onze minister-president en onze Koning hebben in deze voorbijgaande week hun indringende 
boodschappen gesproken, wij vullen hierbij aan en roepen daartoe indringend op dat wij als land 
en volk bovenal tot de Heere zullen wederkeren en Zijn geboden onderhouden. Dat deze 
zorgwekkende situatie aanleiding zal geven dat wij en ons volk de Naam des Heeren zullen 
aanroepen tot zaligheid. ‘Heere, tot Wie zullen wij heengaan, Gij hebt de woorden des eeuwigen 
levens’.   
 
 
Gode bevolen namens de kerkenraad,   
 
J.W. van Estrik, preses   C. de Geus, scriba    
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