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“We zullen u als
gemeente
wekelijks op de
hoogte houden!”

INSTELLING STUURGROEP
In deze bijzondere tijden heeft de kerkenraad een stuurgroep
aangesteld om als kerk koers te kunnen houden. In deze
stuurgroep zitten een “gewoon” gemeentelid (Juliet van
Renssen), een diaken (Bram-Bart van der Meer), een ouderling
(Martijn Blokker) en de predikant (Bart Noort). We zullen u als
gemeente de komende weken middels deze nieuwsbrief
wekelijks op de hoogte houden. Het kerkblad van april wordt
uitgesteld.
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Kerk in corona-tijden

KERKDIENSTEN DE KOMENDE WEKEN
Met pijn in het hart heeft de kerkenraad besloten om in elk geval tot 6 april geen fysieke kerkdiensten te
beleggen. We denken dat zeker ook kerken op dit moment verstandig moeten omgaan met wat er leeft en
hun bijdrage moeten leveren. De vraag is dan natuurlijk: wat doen we wel? We geloven dat de zondagse
kerkdienst een centraal moment vormt in ons samenleven als kerk. Daarom hebben we een manier
gevonden, zij het met behulp van moderne middelen, om toch op zondag samen te kunnen zijn.
Vier predikanten uit de regio Den Haag hebben de handen ineen geslagen. Jasper Klapwijk, Gerrit den
Broeder, Arnout Francke en onze eigen predikant Bart Noort zullen de komende weken vanuit een studio
beurtelings preken gaan inspreken. Zo kan de verkondiging van het evangelie doorgaan. Deze preken
zullen uitgezonden worden via Kerkomroep. Ook komen ze op Youtube en op onze eigen website te staan
zodat ze op een ander moment terug te luisteren zijn (eerste
voorproefje: hier) Wanneer u geen toegang heeft tot internet, dan
kan er iemand bij u langskomen om samen naar de uitzending
te luisteren. Wellicht bent u daarover al gebeld, neem anders
contact op met uw wijkdiaken.
Aansluitend aan de preek is er een gezamenlijk gebed. Via het
mailadres gebedspunten@voorburg.gkv.nl kunt u
gebedspunten aanleveren. Dit kan ook via de Facebook-groep

Komende zondagen
10:00 uur: Start dienst met preek
10:30 uur: Gezamenlijk gebed
10:45 uur en verder: Meeleven
& reacties op Facebook

(hieronder meer) Dominee Bart zal op de betreffende zondag deze
punten meenemen in het gebed.
We willen graag de mogelijkheid bieden om (na deze digitale kerkdienst) samen te kunnen komen. Er is
een besloten Facebook-groep aangemaakt waar na afloop nog even nagepraat kan worden, wat foto’s
gepost of een mooi lied kan worden gedeeld. Zoek op Facebook op ‘Franse Kerk Voorburg’.
We beseffen dat deze opzet de ontmoeting met elkaar en met God in de Franse Kerk niet kan vervangen.
Maar we hopen en bidden toch dat het ons zal (blijven) verbinden met elkaar en met onze Heer. Het zal
niet de eerste keer zijn dat God door moeilijke omstandigheden bijzondere dingen doet!
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SAMENZIJN
We vragen je nadrukkelijk om in elk geval tot 6

“Blijf elkaar
vooral opzoeken,
maar doe dit
zoveel mogelijk
op afstand.”

april geen Bijbelstudiegroepen of andere
vormen van groter samenzijn te organiseren.
Blijf elkaar vooral opzoeken, maar doe dit
zoveel mogelijk op afstand. Juist de telefoon is
nu een heel handig hulpmiddel. Denk ook aan
een kaartje, een appje of een andere vorm van
contact. Je kunt elkaar wel ontmoeten in klein
gezelschap (max. 4 personen) als je daarbij de
richtlijnen van het RIVM volgt: blijf thuis als je
ziekteverschijnselen hebt en houd 1,5 meter
afstand.
Het wijkteam zal de pastorale zorg voor de
gemeente nu grotendeels via de telefoon
voortzetten.
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Nieuwtjes en weetjes

OPEN KERK
Verschillende kerken zetten hun deuren open om een plek te kunnen bieden voor rust, gebed en
bezinning. Ook een groepje gemeenteleden van de Franse Kerk heeft dit plan opgevat. Dagelijks zullen van
15:00 uur tot 17:00 uur de kerkdeuren geopend zijn, waarbij we uiteraard zorgen voor goede hygiëne
maatregelen. Niet alleen de mensen uit de buurt, maar uiteraard ook gemeenteleden van de Franse Kerk
kunnen dan binnenlopen. Overigens zal ook de Oude Kerk dagelijks geopend zijn, dit van 11:00 tot 13:00
uur.

ELKE DAG 12:00 UUR: GEZAMENLIJK ONZE VADER
In deze tijden beseffen we dat we niet zoveel meer kunnen doen dan de handen vouwen en bidden. De
kerken in Leidschendam-Voorburg zullen elke dag om 12:00 uur een aantal minuten de klokken luiden als
oproep tot gebed. Onze klok werkt helaas niet meer, maar we sluiten ons wel van harte bij dit initiatief aan.

GESPREKSLIJN?
De diakenen hebben het plan opgevat om een gesprekslijn te openen. Dit nummer kan dan gebeld worden
door een ieder die even behoefte heeft aan een praatje. De diakenen willen graag weten of hier behoefte
aan is. Reageer via diaconie@voorburg.gkv.nl of persoonlijk naar Anneke Tigelaar.

COLLECTEDOEL VAN DE WEEK: DIACONIE
Het collectedoel voor deze week is de diaconie. Zeker in deze tijd willen de diakenen
waar nodig extra steun kunnen verlenen. Helpt u hen mee? Geef dan via de QR-code
hiernaast of via het banknummer van de diaconie: NL47RABO0365947326
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