
 
 
Wat leven we in een onzekere, soms beangstigende tijd. Juist nu willen we ons niet (volledig) in 
beslag laten nemen door alles wat op ons afkomt en ons ook niet laten beheersen door de waan van 
de dag. We willen elkaar én de wereld om ons heen juist nu vasthouden, dichtbij elkaar zijn.  
 
Voor bijzondere berichten sturen wij als Ontmoetingskerk regelmatig een nieuwsbericht 
(Ontmoetingsnieuws) naar de leden, gastleden en vrienden van onze gemeente.  
In deze tijd doen we dat iedere vrijdagavond, met daarin allerhande informatie om gemeente te 
kunnen zijn in deze periode. Denk hierbij aan het noemen van de mensen die extra aandacht nodig 
hebben omdat ze op dit moment helemaal geen bezoek mogen ontvangen of erg geïsoleerd wonen, 
en tips voor praktische hulp. 
 
Nu we geen diensten kunnen houden, wordt iedere zondag om 10.00 uur een korte viering 
gestreamd waarin een paar mensen iets delen met een gebed, een Bijbelvers, een lied en een 
overdenking, bij elkaar zo’n 20 à 30 minuten. Op 22 maart hadden we een mooie liturgie door 
Matthias van Halem, één van onze liturgen, vanuit zijn eigen huis met als afsluiting het lied “U bent 
mijn schuilplaats, Heer” dat hij samen met zijn vrouw Hanneke zong. Daarna was er een korte 
overdenking door onze kerkelijk werker, Wim Bevelander, vanuit zijn eigen tuin. 
 
Voor de jeugd wordt of is er een leuke app opgezet. Wij hadden al een Vrouwen- en een 
Mannenapp. 
 
Verder is er in deze tijd elke woensdag (of vaker als blijkt dat dit wenselijk is) een inloop in de kerk, 
voor een praatje met een kop koffie, of als je voorbede wilt. Er zijn dan mensen van de kerkenraad 
en/of het pastoraal team aanwezig. Maximaal vier mensen tegelijk. 
 
In het wekelijkse Ontmoetingsnieuws wordt ook verteld voor wie de collecte bestemd is op de 
daaropvolgende zondag. Giften kan men overmaken op de bankrekening van de kerk of via de Givt-
app doneren. 
 
Gods zegen voor jullie allemaal, 
VEG De Ontmoetingskerk Gorinchem 
 
 
 
 

https://www.veggorinchem.nl/

