Kesteren, 13 maart 2020
Betreft: maatregelen in verband met het Coronavirus
Geachte gemeenteleden,
Zoals u weet heeft onze overheid ingrijpende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het
COVID-19 virus (‘Coronavirus’) tegen te gaan. Een van deze maatregelen is een verbod op
bijeenkomsten met meer dan 100 aanwezigen. Dit raakt ook onze kerkelijke gemeente en in het
bijzonder de erediensten.
Doormiddel van dit schrijven willen we u informeren over de maatregelen die de kerkenraad neemt
om de dienst des HEEREN juist in deze onzekere tijden haar voortgang te kunnen laten hebben. We
beseffen dat de situatie iedere dag anders kan zijn. We adviseren u dan ook dringend om de actuele
informatie te volgen op de website van onze gemeente (www.hhgkesteren.nl).
Per ingang van komende zondag (15 maart 2020) gelden de volgende maatregelen:
•
De erediensten zullen, als de Heere het geeft, hun voortgang hebben. Hierin geldt de strikte
beperking van maximaal 100 aanwezigen. Dit betekent concreet dat er drie diensten per
zondag zullen worden belegd, en dat de gemeenteleden per wijk de gelegenheid krijgen die
diensten te bezoeken (zie hiervoor het schema dat is bijgevoegd). Op deze wijze komen alle
wijken in twee weken tijd eenmaal aan de beurt.
•
Wanneer er 100 aanwezigen zijn gaan de deuren echt dicht.
•
De erediensten zijn op de gebruikelijke wijze te beluisteren via www.hhgkesteren.nl. Er wordt
rekening gehouden met de mogelijkheid dat de website overbelast raakt. We verzoeken u dan
op een later moment nogmaals te proberen in te schakelen, en anders de dienst op een later
moment terug te luisteren. Alle leden worden dringend door de kerkenraad opgeroepen om
getrouw, in gezinsverband, de diensten te beluisteren. De orde van dienst zal ook op de
website geplaatst worden.
•
We verzoeken ouderen en mensen met een verminderde weerstand niet naar de kerk te komen
maar thuis mee te luisteren.
•
Mensen die klachten hebben als hoesten, neusverkoudheid, keelklachten en koorts worden
geacht thuis te blijven, conform de richtlijnen van het RIVM (www.rivm.nl).
•
De collecte in de kerk zal bij de deur gehouden worden. Voor de thuisluisteraars geldt: de
kerkenraad verzoekt u het bedrag voor de gebruikelijke collecte wekelijks over te maken naar
het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij (NL65 RABO 0314243771, o.v.v. collecte +
datum). Voor een verdeling naar rato over de u bekende doeleinden zullen de diaconie en
kerkvoogdij zelf zorgdragen.
•
Er is tijdens de diensten geen kinderoppas. Ook is er geen zondagsschool.
•
De viering van het Heilig Avondmaal van 29 maart zal worden uitgesteld.
•
Alle kerkelijke samenkomsten (met uitzondering van de belijdeniscatechisatie) gaan niet door.
•
De afsluitingsavond van de catechisatie van 17 maart gaat niet door.
Het bovengenoemde geldt voor de duur van de door de overheid afgekondigde maatregelen. Mocht u
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of wijkdiaken.
De kerkenraad roept iedereen op om van bovenstaande maatregelen geen onderwerp van discussie te
maken. Dat de ernst van deze situatie ons zal aansporen tot verootmoediging en gebed. Waar de schuld
wordt beleefd en beleden, mag ook het uitzien zijn of de Heere dit alles nog zou willen aanwenden tot
ware bekering en bovenal tot de eer van Zijn heilige Naam.
Met vriendelijke groet,
Kerkenraad Hersteld Hervormde Gemeente Kesteren

Planning kerkdiensten:
Wijk 1 Zondag 15 maart 9.30 uur
Wijk 2 Zondag 15 maart 14.30 uur
Wijk 3 Zondag 15 maart 18.00 uur
Wijk 4 Zondag 22 maart 9.30 uur
Wijk 5 Zondag 22 maart 14.30 uur
Wijk 6 Zondag 22 maart 18.00 uur
Wijkindeling:
De indeling van de wijken is als volgt:
Wijk 1: Ouderling Van de Pol (06-46357362) en diaken Westeneng (0317-617031)
Wijk 2: Ouderling Schouten (0488-484825) en diaken de Gast (0488-481661)
Wijk 3: Ouderling Schalk (06-18221433) en diaken Sukkel (0488-483634)
Wijk 4: Ouderling Verweij (0344-603358) en diaken Draaijer (0344-604068)
Wijk 5: Ouderling Valkenburg (0488-763605) en diaken Hakkert (0488-420629)
Wijk 6: Ouderling Van de Klippe (0488-483276) en diaken Peters (0488-484914)
De wijken bestaan uit de volgende straten/plaatsen:
Wijk 1: Achterdorp - A.v. Ostradestraat – Dorpsplein – Frans Halsstraat – Gerard Doustraat- Jan
Steenstraat – Jan Tooropstraat – Joh. Vermeerstraat – Meindert Hobbemastraat - Mesdagstraat –
Rembrandtstraat – Vincent van Goghstraat
Buiten Kesteren: Ochten – Dodewaard – Heteren – Opheusden
Wijk 2: Batterijenweg – Boveneindsestraat – De Peel – Industrieweg – Zorgcentrum ’t Anker Markstraat – Panhuizerweg – Rijnbandijk – Schenkhofstraat – Spoorstraat - Stationsstraat –
Tielsestraat- A. Datemalaan t/m nr. 24/29 - Meester J. van Dolderenstraat- Ds. C. v.d. Bergstraat Juff. H. Scholtenstraat- Ds. J.T. Doornebalstraat – G.J. Brenkmanlaan t/m nr. 16 - J. van Damstraat
Buiten Kesteren: Lienden – Ommeren – Tiel
Wijk 3: Broekdijk – Craaienhof – Hoofdstraat – Kerkdwarsstraat – Kerkstraat – Klaverhof Liniestraat – Meezendreef – Ommestraat – Parallelweg – Prinsenhof – Tollenhof - Torenstraat – Van
der Zandestraat – Zwarteweg
Buiten Kesteren: Culemborg – Maurik – Ingen – Eck en Wiel
Wijk 4: Bilderdijkstraat – Carvonnestraat – Jacob Catsstraat – C. Huijgensstraat – Fruitstraat - G.
Gezellestraat – P.C. Hooftstraat – J. van Lennepstraat – J. v.d. Vondelstraat - Nedereindsestraat – N.
Beetsstraat – Silvanusstraat – A. Datemalaan vanaf 26/31 – A.C.W. Staringhof – Trajanusplein- Burg.
D.J. Potstraat – Burg. H.A. van Steennisstraat - Burg. G.A. van Nispenstraat – Burg. W.C. Tackstraat
– Burg. R. Tjalmastraat - G.J. Brenkmanlaan vanaf nr. 18 - Mr. N.J. van Riemsdijkstraat
Buiten Kesteren: Echteld – IJzendoorn
Wijk 5: Ambtseweg – A. van Buerenstraat – Betuwestraatweg – Binnenstraat – Bosche Dreef - C.
Spieringhstraat – F. van Lijndenstraat – Ganzenweg – Groenendaal – Hoge Dijkseweg - Hogeweg – J.
van Amstelstraat – J. van Hoemenstraat – Leuvenstein- Marsdijk – Nieuwe Dijk – Oude Broekdijk –
Rhenenseweg – Schaapsteeg – Schuilenburg - F. van Brakelstraat – F. van Pallandstraat – J. van
Buyrenstraat – Kasteelstraat - J. van Zantenplein
Buiten Kesteren: Rhenen - Venlo
Wijk 6: Biesbongerd - Bussenbongerd - Keetjesbongerd – Kon. Emmalaan - Kon. Wilhelminalaan
Nassaulaan - Westeinde - Overste J.M. Kolffstraat

