
Klaaswaal, 4 april 2020 

 

 

 

 

Geliefde leden en doopleden, 

In de derde informatiebrief van vorige week hebben we u/jou geïnformeerd over de maatregelen van de overheid, de 

uitzending van de erediensten met beeld, het overmaken van de wekelijkse bijdragen voor kerk en diaconie en de 

weekdiensten waarin dominee Van Aalst voor gaat. 

In deze vierde informatiebrief zijn er niet veel nieuwe zaken te melden. 

De maatregelen van de overheid zijn ongewijzigd gebleven. Wel is de periode waarin ze van toepassing zijn verlengd tot 28 

april. Dat is voor ons allen moeilijk, maar noodzakelijk. Tijdens het Kamerdebat van afgelopen dinsdag viel het wel op dat 

verschillende partijen een verdergaande beperking van het houden van kerkdiensten voorstaat, ja zelfs tijdelijk wil 

verbieden. De regering heeft dit echter gelukkig afgewezen. Voor ons is deze ontwikkeling temeer reden om de maatregelen 

strikt in acht te nemen. 

Op DV 10 april is het Goede Vrijdag. Om 19.00 uur hoopt dominee Van Aalst voor te gaan. Verder is er volgende week geen 

weekdienst. Dat geldt ook voor de week erop als het op maandag tweede Paasdag is. Dus op woensdag 22 april is er weer 

een weekdienst. 

Vrouwenvereniging 

Op DV dinsdagavond 7 april wil de vrouwenvereniging voor haar leden en voor andere belangstellenden een uitzending 

verzorgen via de kerktelefoon. Er wordt dan gelezen uit het boek ‘Kersten in kleur’ van Bart Bolier. Dit wordt afgewisseld 

door het lezen van een gedicht en orgelspel. 

Gemeente, ondanks de grote zorgen en de vergaande maatregelen in deze tijd van crisis, mogen we Gods Woord en de 

prediking nog horen. Dat uw/jouw dagelijkse gebed maar mag zijn of de Heere Zijn Woord wil zegenen aan het hart tot 

bekering, tot onderwijs en tot troost en dat we het de dichter dan door genade mogen nazingen: 

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood; 

Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot’; 

Gij zijt voor mij een schild in allen nood; 

Gij hebt mijn smart verdreven. 

In alles Gode en Zijn genade bevolen, 

namens de kerkenraad, 

C.A. Herweijer 


