Uit de kerkenraad
Het is een bijzondere tijd. Het coronavirus heeft tal van activiteiten wereldwijd stil
gelegd. Voor het eerst sinds mensenheugenis kunnen we op zondag niet naar de
kerk om te zingen, te bidden, te luisteren en elkaar te ontmoeten. Ook activiteiten in
de week gaan niet door. Zoals het er nu uitziet ligt alles tenminste tot 1 juni stil.
Maar de Dorpskerkgemeenschap is natuurlijk nog levend! Met elkaar proberen we
ook onder deze omstandigheden kerk te zijn en helpen we elkaar en derden daar
waar nodig en zijn we er voor elkaar
Om de communicatie op gang te houden en mededelingen naar elkaar te doen wordt
het weekbericht net als anders gewoon gemaakt, alleen niet in de kerk uitgedeeld,
maar digitaal verspreid of zo nodig op papier in de brievenbus. Ook de
bloemendienst gaat wekelijks door.
Het moderamen heeft het initiatief genomen om samen met de wijkteams alle oudere
gemeenteleden telefonisch te benaderen en te vragen hoe het gaat, of hulp
noodzakelijk is en of ze het weekbericht willen ontvangen. Dit heeft geleid tot veel
nieuwe aanmeldingen bij de redactie van weekbericht.rheden@gmail.com .
Mocht u iemand weten die ouder is of alleenstaand en die wij nog niet hebben
kunnen bereiken en die geen email heeft maar wel het weekbericht wil ontvangen,
laat dit even aan ons weten via Johan Meurs 026 4954320 of joh.meurs@planet.nl.
Het is fijn dat we tegenwoordig via mail zoveel mensen kunnen bereiken.
Dankzij het internet en de site “kerkdienst gemist” kunnen we wekelijks bij honderden
kerken in Nederland een kerkdienst meevieren. Samen met Velp en Dieren verzorgt
ook Rheden in de stille week op 9, 10 en 11 april bij toerbeurt een dienst die via dit
programma online of achteraf gevolgd kan worden.
Er wordt hard aan gewerkt om ook vanuit de Dorpskerk uitzendingen te verzorgen. In
de afgelopen week zijn nieuwe camera’s en apparatuur geïnstalleerd. Ook hebben
wij een abonnement met “kerkdienst gemist” afgesloten. Het wachten is nu op KPN
om de internetverbinding tot stand te brengen. Hopelijk zo snel mogelijk, want dan
kunnen wij ook wekelijks een kerkdienst vanuit onze eigen kerk verzorgen die u
gelijktijdig kunt volgen.
Tenslotte: Over de toekomst is nog veel is onzeker maar de gemeenteavond van 22
april gaat in ieder geval niet door.
Wij zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden via het Weekbericht en de
Website. Houdt u daarom ook de website goed in de gaten. Geeft u ook aan uw
contactpersoon door wanneer er behoefte is aan pastorale bijstand ingeval van
ziekte, overlijden of andere crisissituaties .Wij willen ook in deze tijd er zoveel
mogelijk zijn voor elkaar.
Namens de kerkenraad,
Johan Meurs, scriba

