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Beste gemeenteleden, 
 
Graag brengen wij het volgende onder jullie aandacht: 

 

Koffie drinken na de belijdenisdienst 

De belijdeniscatechisanten zijn na dienst in de gelegenheid om met elkaar en hun familie buiten bij 

Rehoboth koffie te drinken. Wij verzoeken hierbij uitdrukkelijk om voldoende onderlinge afstand te 

bewaren. Als kerkelijke gemeente hebben wij ook hier in een voorbeeldfunctie. 

 

Zangvolume 

Omdat de verspreiding van het coronavirus weer enorm is toegenomen zijn er gisteren door onze 

overheid weer een aantal maatregelen aangescherpt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. 

Gelukkig heeft dit nog geen gevolgen voor het houden van kerkdiensten. 

Als gemeente hebben wij echter wel onze verantwoordelijkheid. Als kerkenraad willen wij u dringend 

verzoeken om het zangvolume te beperken om mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan. 

In onderstaand artikel uit het RD van 22 augustus laat ons zien dat zingen op zich niet risicovoller is 

dan praten, maar dat vooral het volume waarop gesproken of gezongen wordt de kans op 

verspreiding bepaalt.   

https://www.rd.nl/kerk-religie/zingen-niet-risicovoller-dan-praten-voor-virusoverdracht-1.1689043 

Degenen die gewend zijn om hard te zingen willen wij daarom vragen het volume te beperken, ook al 

gaat dat tegen uw gevoel in. 

 

Opening winterwerk 

Woensdagavond vindt de opening van het winterwerk plaats in de kerk. De avond is in 2 delen 

opgesplitst. Voor de groep van 12 tot 15 jaar begint de avond om 19.15 en eindigt om 20:30 uur. Voor 

de groep van 16 jaar en ouder begint de avond om 19:30 uur en eindigt om 21:45 uur.   Marieke 

Griffioen van het LCJ zal op deze avond een interactieve presentatie verzorgen over het onderwerp 

“sexualiteit”. Alle jongeren en hun ouders worden van harte uitgenodigd. Voor meer info zie De 

Klopper   

Catechisatie 

Beste catechisanten, het lijkt alweer zo lang geleden…..ineens was daar in Maart de coronacrisis. We 

hebben elkaar welgeteld 3 keer écht ontmoet op catechisatie en toen was het ineens over. Daarna zijn 

we verdergegaan met Webinar en Teams, wat op zich een prima uitkomst was, maar wat ben ik blij 

dat we het komende seizoen elkaar gewoon weer mogen ontmoeten in Rehoboth. Ik zie er echt naar 

uit om jullie weer te ontmoeten op de maandagavond. De eerste catechisatieavond zal zijn op DV 

maandag 28 september, waarna we elke week bij elkaar komen. Alleen op de volgende data is er in 

verband met vakantie geen catechese: maandag 12 oktober (herfstvakantie); 2 november (dankdag);  

21 en 28 december (kerstvakantie); 22 februari (voorjaarsvakantie) 8 maart (biddag).  

We hopen met elkaar te starten met de methode: “Just read it!” We zullen verschillende onderwerpen 

behandelen als: “Wie is God?”; “Israël”; “De wet”; “Jezus Christus”; “Eindtijd”; “Zonde” en 

“Gerechtigheid”. Natuurlijk zullen we deze onderwerpen verbinden met jullie leven. Je zult verbaasd 

staan hoe actueel de Bijbel is, als het gaat om ons leven.  

De groepsindeling is als volgt:  

12-13 jaar: 18.30 uur – 19.30 uur.  

14-15 jaar: 19.30 uur – 20.30 uur. 

16 jaar en ouder: 20.30 uur – 21.30 uur.  

 

Geweldig om jullie weer allemaal te zien! Ik heb er echt zin in! Tot maandag de 28e!  

 

 

 

 

https://www.rd.nl/kerk-religie/zingen-niet-risicovoller-dan-praten-voor-virusoverdracht-1.1689043
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Huwelijkscatechese  

We hebben het voorrecht een hele jonge gemeente te hebben. Dat is een grote 

zegen! Heel veel jonge mensen mogen oprecht betrokken zijn. Gelukkig krijg je dan ook aanvragen 

om een huwelijk te bevestigen. Op het moment dat ik dit schrijf is er al zo’n verzoek gekomen en 

misschien volgen er wel meer. Met dit aanstaande echtpaar heb ik afgesproken om het komende jaar 

een traject van huwelijkscatechese in te gaan. Maar het zou veel mooier zijn dat er zich nog andere 

stelletjes bij aansluiten. Moet je dan al concrete trouwplannen hebben om mee te doen? Nee, dat 

hoeft echt niet! Ik zou het heel fijn vinden als er stelletjes zijn die weten van elkaar dat zij serieus met 

elkaar verder willen om juist niet te lang te wachten om de huwelijkscatechese te volgen. Het zal jullie 

relatie verdiepen en het geeft een goede basis voor jullie verkeringstijd en huwelijk. Dus: Geef je 

alsjeblieft op! Wil je hierover nog meer weten dan kun je ook altijd bellen of appen op 06-53604446.   

 
 
 
 
Onze diensten zijn via Kerkradio en onze website te volgen of via de link  https://www.hervormd-
goudswaard.nl/preken-en-media/kerk-tv/ 
 
Collecten  

• 1e collecte voor Kerkbeheer  

• 2e collecte voor Kerkbeheer 
 
Aangezien wij nu niet in de gelegenheid zijn om te collecteren willen wij u vriendelijk verzoeken om 
een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de verkondiging van het evangelie mogelijk te 
houden. Dat kan via onderstaande link of de QR code.  
https://www.samengoeddoen.nl/gift/554e3f2155febfaaec8ab40d71826011 

 

De rekeningnummers staan tevens vermeld in De Klopper. 

 
Wij wensen u gezegende diensten toe. 
 
 
Hartelijke groet namens uw Kerkenraad 
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