
Corona en de kerk   Heerde 
 
Om binnen de bond met elkaar mee te leven en te kunnen laten zien wat iedereen doet 
laten we vanuit Heerde graag weten hoe wij in deze tijd kerk en gemeente zijn. 
 
Diensten 
Op zondag om 10.00 uur en om 19.00 uur houden we in een aangepast format een dienst 
welke mee te luisteren is en deze diensten zijn ook live met beeld en geluid te volgen via de 
website en via www.kerkdienstgemist.nl 
Deze diensten duren ongeveer een half uur en worden de eerste 2 weken veelvuldig 
bekeken en meebeleefd. Fijn om in deze tijd via de techniek in contact met elkaar te zijn. 
Tijdens de dienst zijn er in totaal zo’n 4 mensen betrokken om de dienst vorm te geven en 
uit te kunnen zenden. Ook de collecte (via de GIVT app) gaat gewoon door, zodat we 
mensen en goede doelen kunnen blijven steunen in deze tijd. 
 
Pastoraat 
Doordat het gebruikelijke bezoekwerk door de predikant en wijkouderlingen bijna niet meer 
aan de orde is, zijn er gelukkige andere manieren van contact mogelijk. Veel telefonisch, 
maar ook via de email (wekelijkse nieuwsbrieven), Whats App, Facebook en het versturen 
van kaarten. Zo proberen we naar elkaar om te blijven zien, ook al heeft het vormgeven van 
het pastoraat op deze wijze natuurlijk niet onze voorkeur. Vanuit de jeugd is er een actie 
gestart om ouderen een kaart te sturen in deze stille periode. Helaas raakt het virus ook 
onze gemeente direct en merken we hoe lastig het is om er voor elkaar te kunnen zijn door 
de genomen maatregelen. 
 
Communicatie 
We zijn blij met de mogelijkheid om via internet diensten uit te zenden en mensen te 
bereiken op de zondagen. De wijkouderlingen, predikant en pastoraal medewerkers hebben 
contacten in de wijk, zien om naar mensen die het extra nodig hebben en informeren hun 
wijk. Vanuit de kerkenraad informeren we de gemeente via de gebruikelijke wekelijkse 
nieuwsbrief, maar ook via de website, waar we de gevolgen van de maatregelen voor ons 
gemeenteleven weergeven en actualiseren. 
 
Afsluitend 
De komende periode ligt ons gemeenteleven grotendeels stil, maar wordt er ook veel 
gedaan om er toch voor elkaar te zijn, zeker voor degenen die daar nu extra behoefte aan 
hebben. We hopen met elkaar naar Pasen toe te kunnen leven, ook al is het in aangepaste 
vorm. De stille week zal hierdoor wellicht nog stiller zijn, maar doet ons ook beseffen wat 
bijzonder het is dat we Pasen vieren.! 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

