Berichten over aangepast gemeenteleven n.a.v. corona maatregelen

17-04-2020 09:00 - Introductie Givt
In de afgelopen tijd zijn we als gemeente niet fysiek bij elkaar geweest. We zijn op dit moment kerk
op afstand. Omdat wij de reguliere collecten ook niet kunnen houden hebben wij u eerder al
gevraagd om uw collectegeld voor de diaconie en/of kerk over te maken naar de bankrekening van
de diiaconie. Daar komt nu een andere methode bij. Vanaf komend weekend gaan we van start met
digitaal collecteren door middel van een smartphone. Dit systeem van Givt wordt al met succes in
heel veel kerken toegepast. In onderstaand filmpje leggen wij uit hoe het werkt.
http://vimeo.com/398825744
Als je gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heb je de Givt -app nodig. Ga
naar www.givtapp.net/download om de app te installeren. Je kan na het downloaden direct je emailadres invoeren en beginnen met geven. Je verdere registratie kan je ook op een later moment
afronden.
Er is hierboven een extra menukeuze bijgekomen 'Collecten via Givt'. Daarin staan ook een paar links
om meer informatie op te zoeken en de app te downloaden. Ook staat hier de zogenoemde QR code
die je vanuit de Givt app kunt scannen en waarmee je direct het juiste doel hebt: onze kerk. Deze QR
code zal ook in de Liturgie worden opgenomen en op de beamer worden geplaatst.
Het blijft nog steeds mogelijk om via het rekeningnummer van de Diaconie, onder vermelding van
“Collecte”, collectegeld over te maken:
NL 35 RABO 03 265 040 44 t.n.v. Diaconie GK de Brug.
Wij hopen dat door het aanbieden van geven via Givt het makkelijker wordt voor u om te geven. Wij
willen u allemaal daarbij nogmaals oproepen om te geven in deze tijd waar we naast alle lopende
zaken heel veel uiitdagingen en problemen om ons heen zien. Laten we samen proberen om daar ons
steentje aan bij te (blijven) dragen!
De diaconie
16-04-2020 08:00 Financiële jaarstukken
Vandaag zouden we de financiële jaarvergadering houden. In plaats daarvan hebben we zo veel
mogelijk gemeenteleden de jaarstukken per email gestuurd. Met een aanbiedingsbrief en wat
toelichtende opmerkingen. Met uw vragen kunt u terecht bij de betreffende penningmeesters.
Misschien hebt u uw email-adres nog niet opgegeven aan Bart vd Helm ( scriba-2@gkdebrug.nl ). Als
u dat alsnog doet krijgt u per omgaande het kerkblad van april en de financiële stukken.
05-04-2020 20:30 DELEN UIT DE BRON
Vanmorgen heeft de commissie "Delen uit de bron" een oproep gedaan aan een ieder in de
gemeente tijdens de internet kerkdienst. Hieronder een weergave van de oproep.
Ten eerste willen wij iedereen heel erg bedanken voor de steun bij de afgelopen acties. Afgelopen
kerst konden wij zelfs 29 goed gevulde pakketten uitdelen aan mensen binnen en buiten onze kerk.
Daar zijn ook mensen bij die afhankelijk zijn van hulp van de voedselbank.
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Zoals u misschien wel heeft gelezen in de Schaapskooi sluit de voedselbank Heerde voorlopig haar
deuren. Dit hield ons de hele week bezig. Samen hebben wij daarom een plan gemaakt. Wat zou het
mooi zijn om juist die gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank nu te helpen. Het inzamelen
en uitdelen van pakketten lukt nu niet. In plaats daarvan willen wij een waardebon of tegoedbon
geven zodat ze daar boodschappen van kunnen doen. Zodat ze zich daar geen zorgen over hoeven te
maken.
Hoe kunt u helpen?
Het zou fijn zijn als u een gift kunt doen waar we waardebonnen van kunnen kopen. Dit kan op de
bankrekening van de diaconie. Het rekeningnummer van de Diaconie waarop u uw bijdrage kunt
overmaken is: NL 35 RABO 03 265 040 44 t.n.v. Diaconie GK de Brug. Graag daarbij vermelden ‘delen
uit de bron’.
Waar moet het heen?
Bent u, of kent u iemand, die afhankelijk is van de voedselbank? Laat het ons dan weten. Dit kan door
een mail te sturen naar het e-mailadres diaconie@gkdebrug.nl.
Ik hoop dat we op deze manier toch kunnen delen van onze rijkdom. Super bedankt alvast!!!
03-04-2020 12:00 - Stille week
De komende week gedenken we de lijdensweg van onze Heer Jezus Christus. Vorig jaar hebben we in
ons kerkgebouw elke dag een avondgebed (of vesper) gehouden. En op vrijdag natuurlijk een avondkerkdienst. Dit jaar kunnen we daarvoor niet bij elkaar komen. Om toch de Heer deze eer te geven en
om dat een beetje gezamenlijk te doen verwijzen we voor maandag t/m donderdag naar
uitzendingen vanuit Apeldoorn. Onze zusterkerken daar (NGK, GKv en CGK) zenden om half acht ‘s
avonds online-avondgebeden uit.
https://www.tabernakelkerk.nl/2020/03/stille-week-samen-vieren/ voor de informatie en
https://kerkdienstgemist.nl/stations/679-GKV-Apeldoorn-Zuid voor de uitzendingen zelf.
Er is ook een mooi bijbelleesrooster voor de hele week bij gemaakt, dat je kunt downloaden.
Vrijdag, Goede Vrijdag, houden we zelf een internet-kerkdienst vanuit ons kerkgebouw. Ds Erik
Dwarshuis zal voorgaan. Deze dienst zal ook door de lokale TV-omroepen van Epe/Heerde, Voorst en
Brummen worden uitgezonden.
28-03-2020 09:30 - Een nieuwtje en drie herinneringen!
Het is afgelopen week gelukt om ook op Rehoboth beeld te realiseren bij de uitzending van onze
kerkdienst.
1. Nog lang niet iedereen heeft zijn/haar email-adres opgegeven bij Bart vd Helm (scriba2@gkdebrug.nl) om volgende week het kerkblad digitaal te ontvangen.
2. En zullen we samen zorgen dat Gemma (gemmarorije@live.nl) haar namenlijst van
gemeenteleden die moeilijk zelf internet kunnen raadplegen compleet krijgt?
3. Tenslotte: bedenk hoe u en jij meedoet met de digitale kerkdienstcollecte (zie bericht van 16
maart)!
25-03-2020 20:00 - Kerkdiensten zónder wijkleden
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U weet allemaal van de striktere maatregelen van onze overheid sinds maandag. Dat betekent voor
ons dat we vanaf nu niet meer een wijk uitnodigen voor de kerkdienstuitzending. Het zingen van
onze psalmen en andere liederen zal nu bijvoorbeeld door één of twee zangers gedaan worden of
vervangen door een stukje ‘Nederland Zingt’.
Voorlopig kunnen we dus ook geen avondmaal vieren. Misschien dat bijvoorbeeld een doop wel kan
plaatsvinden (als het nog langer zou gaan duren). En de dienst waarin we aandacht geven aan de
“doorstart” van ds Vellinga in onze gemeente zal DV ook doorgaan (19 april). De
ambtsdragersverkiezing gaat niet lukken voorlopig. En hoe we het precies gaan doen met de
financiële jaarvergadering, dat hoort u nog.
Het belangrijkste is wel dat we de Heer blijven eren en aanbidden en Hem blijven dienen. In ons
gedrag, door onze naaste lief te hebben. Daarvan zien we ook bij ongelovigen fantastisch mooie
voorbeelden deze dagen. Laten we als christenen niet achterblijven. En laten we de Heer vooral
blijven eren met onze eredienst. Als gemeente samen, zij het dan slechts via internet verbonden.
Maar ook persoonlijk thuis en als gezinnen. Iedereen veel geloof en toewijding en wijsheid en
creativiteit gewenst om daar vorm aan te geven.
24-03-2020 16:30 - Alsnog en toch beeld
Het is onze techneuten gelukt om het probleem te vinden, waardoor de video-uitzending van
zondagmorgen niet goed ging. Dus komende zondag gaat het nu vast wel lukken.
Maar bovendien is de video-opname van afgelopen zondag alsnog samengesteld en is na te kijken
en/of te downloaden op www.kerkdienstgemist.nl. Gebruik gewoon de knop 'Kijk of luister mee'
hierboven.
23-03-2020 11:00 - Beelduitzending de eerste keer mislukt
1. Het was ook wel een buitengewone prestatie en geluk geweest als binnen één week de
realisatie van uitzending met beeld wel geslaagd was. Want werkelijk alles moet dan
technisch kloppen en op elkaar aansluiten. Helaas deze keer niet. U begrijpt dat onze
techneuten het er niet bij laten zitten en er alles aan doen om komende zondag de
beelduitzending alsnog soepel te laten verlopen.
2. Ondertussen wordt er ook aan gewerkt dat de luisteraars in Rehoboth er zo spoedig mogelijk
beeld bij krijgen.
3. Er is wel een beeldopname van gistermorgen en een geluidsopname. Er wordt geprobeerd
om die samen te voegen en alsnog via onze eigen website beschikbaar te stellen.

20-03-2020 19:30 - kerkdienst MET BEELD!!
Onze technische mensen hebben keihard gewerkt deze week. En ik mag u vertellen dat we zondag de
kerkdienst thuis kunnen volgen MET BEELD! Gewoon via de knop “Kijk of luister mee” (was eerst
“Luister mee”) op de voorpagina van www.gkdebrug.nl Dat is geweldige winst! Zo lukt het veel
beter om betrokken te zijn bij de kerkdienst. Als extra is er bovendien een knop gemaakt, waarmee u
op de website de beamerafkondigingen op uw gemak nog even na kunt kijken.
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Denkt u nog wel om de aanwijzingen van ‘kerkdienstgemist’ hieronder, bijvoorbeeld één scherm per
huishouden en zo?
Gezegende zondag met gezegende diensten gewenst allemaal, ook al is het thuis.
Erik Dwarshuis
20-03-2020 08:00 - informatie naar brs en zrs die de website niet kunnen raadplegen
Zoals u weet hebben we afgesproken alle nieuwsberichten en aankondigingen via onze website te
doen. Daarbij hebben we natuurlijk zorg voor al die gemeenteleden, voor wie het (te) moeilijk is om
zelf www.gkdebrug.nl te raadplegen. Daarom willen we graag een volledige lijst van al die brs en zrs
opstellen. Met bij elke naam één naam van een contactpersoon. Iemand die zich er verantwoordelijk
voor weet dat die bepaalde br of zr zonder internet toch goed op de hoogte blijft. Gemma Rorije gaat
die lijst samenstellen. Daarom deze dringende oproep: wilt u Gemma ( gemmarorije@live.nl ) een
email sturen als u van iemand weet dat hij of zij niet zelf de website van de kerk kan raadplegen? En
wilt u zo mogelijk daarbij een naam noemen van iemand die er wel voor wil zorgen dat die br of zr
toch van alle website-info op de hoogte blijft? Hartelijk dank voor uw medewerking. Laten we samen
er voor zorgen dat niemand buiten beeld blijft.
19-03-2020 16:00 - bericht over verspreiding van het kerkblad
Zondag 5 april zou het nieuwe kerkblad in de postvakjes liggen. Maar die zondag en misschien nog
langer komt er nog vrijwel niemand in de kerk. Daarom willen we dit kerkblad per email verspreiden.
Ons dringende verzoek: willen u en jullie allemaal het email-adres, waarop je het kerkblad wilt
ontvangen, doorgeven aan scriba-2@gkdebrug.nl (dat is Bart vd Helm). Bedenk alsjeblieft dat we
misschien bij ieder die geen emailadres opgeeft langs gaan fietsen om een kerkblad te bezorgen.
Sowieso natuurlijk bij alle kerkleden die zelf geen email ontvangen. Alvast hartelijk dank voor de
medewerking.
19-03-2020 15:50 - bericht over het kindermoment in de komende kerkdiensten
Het gaat in elk geval nog drie zondagen duren, maar misschien komen er dit jaar wel twintig
zondagen dat we niet in de kerk kerkdienst kunnen houden. Wat jammer dat de bijbelklas zo vaak
niet door kan gaan! Daarom wil ik vanaf nu mijn kindermoment van tevoren
op www.gkdebrug.nl bekend maken. Dan kunnen ouders voor elk van hun kinderen, ieder naar
leeftijd en voorkeur, een bijpassend werkje bedenken. Dat helpt misschien ook om de kinderen
betrokken te houden bij de kerkdiensten.
Als je hierboven op de kerkdienst van zondag klikt, kom je op een pagina met extra informatie. Daar
staat normaal gesproken altijd al de liturgie van de dienst. Vanaf nu komt daar dus informatie over
het kindermoment bij.
Iedereen van harte gezegende kerkdiensten gewenst, ook al is het via internet!
Erik Dwarshuis
16-03-2020 13:00 - bericht van de Diaconie over de zondagse collecten
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Laten we in deze tijd van zorgen om het Corona-virus de mensen en doelen achter onze wekelijkse
collecten niet vergeten!
Door de maatregelen tegen verdere verspreiding van het Corona-virus zullen we de komende
zondagen niet als complete gemeente bijeen zijn in onze erediensten. Dat heeft ook consequenties
voor de collecten. Laten we in deze tijd van zorgen om onze eigen gezondheid en die van onze
naasten echter ook vooral niet de mensen achter de collectedoelen vergeten.
Wij zullen de komende tijd een collecte houden voor kerk en diaconie. Voor de wijk die tijdens de
ochtenddienst aanwezig is zullen we na afloop van de dienst bij de deur collecten houden. Vanuit de
diaconie zal achteraf een evenredige verdeling plaats vinden van dit geld over de doelen (2e collecte)
die oorspronkelijk waren ingepland.
De overige gemeenteleden hebben de mogelijkheid niet om met de collecte tijdens de ochtenddienst
te geven. We willen u dan verzoeken gebruik te maken van het rekeningnummer van de Diaconie
o.v.v. ‘collecte kerk’ of 'collecte diaconie'. Verder zullen wij na afloop van de maatregelen tegen
verdere verspreiding van het Corona-virus nadenken over mogelijkheden om alsnog te geven voor de
doelen.
Het rekeningnummer van de Diaconie waarop u uw collectegeld kunt overmaken is: NL 35 RABO 03
265 040 44 t.n.v. Diaconie GK de Brug
15-03-2020 09:00 - bericht van 'kerkdienstgemist'
1. Meeluisteren liefst via de pagina van de kerk, GK de Brug Wapenveld. Op de beginpagina van
onze website vindt u de knop 'Luister mee'. Wilt u deze gebruiken? Dit levert minder
belasting van de systemen op.
2. Wilt u de pagina niet vaak herladen / refreshen bij een onderbreking in de uitzending.
Probeer het bijvoorbeeld 5 minuten later nog eens.
3. Gebruik één beeldscherm / computer per adres. Hiermee worden de systemen niet nodeloos
belast.
13-03-2020 20:00 - update m.b.t. gemeenteleven
1. Velen hebben op hun werk en elders gemerkt dat alle niet-noodzakelijke vergaderingen
werden gecanceled. Bovendien overwoog de commissie Leven-uit-de-Bron dat er aanstaande
zondagavond begrijpelijkerwijze een wel heel lage opkomst te verwachten is. Daarom wordt
de thema-zondag met wijkbijeenkomsten verdaagd tot een nader vast te stellen datum. Dit
weekend dus géén wijkbijeenkomsten.
2. De jeugddienstcommissie heeft aangegeven de jeugddienst van 29 maart maar liever uit te
stellen tot een nog vast te stellen latere datum.
3. Ook de ambtsdragersverkiezing, die gepland was voor zondag 29 maart, stellen we uit tot de
eerstvolgende gelegenheid dat we weer samen met de hele gemeente kunnen samenkomen.
4. Op de catechisaties zijn we ons nog aan het beraden. Maandag zullen de catechisanten op de
gebruikelijke manier (via appgroepen) vernemen of de catechisatie aangepast, uitgesteld dan
wel overgeslagen wordt.
12-03-2020 21:30 - bericht van kerkenraad bestuur
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1. Kerkenraad Bestuur heeft zich beraden op de overheidsmaatregelen ivm Corona. Die raken
ook ons gemeenteleven en dan met name de kerkdiensten. Enerzijds willen we zondermeer
de instructies en adviezen van onze overheid opvolgen (RIVM corona info). We adviseren
met name oudere, kwetsbare en verkouden mensen daar wijs mee om te gaan. Anderzijds
willen we de eredienst aan onze God en het leven in Zijn gemeente graag zo goed mogelijk
voortzetten.
2. De zondagse ochtenddienst zullen we de komende zondagen in klein verband houden, zodat
we royaal onder de 100 aanwezigen blijven. Dat wil zeggen in aanwezigheid van beurtelings
één van de wijken:
- 15 maart wijk 1
- 22 maart wijk 2
- 29 maart wijk 3
En we roepen de rest van de gemeente op om mee te luisteren en te doen
via https://kerkdienstgemist.nl/stations/47 of klik de button "Luister mee" hierboven. De
liturgie en met name de lengte van de preek zal worden aangepast. Maar verder gaan heel
veel dingen zoals ze altijd gaan. (NB: beamer, thuisliturgie, etc) De crèche en de bijbelklas
gaan niet door. Er komt ook een aangepaste manier van collecteren. Op onze website
(gkdebrug.nl) zal de uitgewerkte liturgie beschikbaar zijn ook in pdf formaat (net als bij de
openlucht dienst in het startweekend). Zie button 'Liturgie' hierboven.
3. De middagdiensten worden helemaal afgelast. Er zijn veel mogelijkheden om ook de andere
helft van de zondag aan de Heer te wijden.
4. De kerkenraad kiest er nadrukkelijk voor om alle communicatie via onze website te laten
verlopen. Je hoeft niet in te loggen om de informatie te bekijken. De actuele informatie staat
op de voorste pagina. We roepen iedereen op om zelf te denken om gemeenteleden in de
buurt die niet digitaal vaardig zijn.
5. Het dringende verzoek van overheidswege om bezoek aan oudere en kwetsbare mensen te
beperken, heeft ook gevolgen voor het bezoekwerk in onze gemeente. Onze predikanten,
ouderlingen en diakenen proberen hier wijs mee om te gaan.
6. Alle wijkavonden, clubs en catechisaties gaan vooralsnog gewoon door. Dus ook de Leven uit
de Bron avonden aanstaande zondag 15 maart. Wees wel verstandig en blijf thuis als je
kwetsbaar of niet fit bent.
Nadere berichten zullen volgen. We bidden om Gods zegen op hoe we hiermee omgaan.
12-03-2020 20:00 - eerste mail vanuit de kerkenraad
Broeders en zusters,
Waarschijnlijk heeft u allemaal het nieuws gehoord dat de regering adviseert om alle bijeenkomsten
met meer dan 100 personen geen doorgang te laten vinden.
Dit betekent dat we zondag niet als gemeente kunnen samenkomen.
Kerkenraad bestuur beraadt zich op een plan waarmee we een digitale dienst kunnen houden. Dat
wordt aan u meegedeeld en hier op de site vermeld.
De Kerkenraad.
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