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Aan: de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde  
 
Datum  : 16 april 2020 
Onderwerp : gevolgen uitbraak coronavirus – mededelingen vanuit het crisisteam 
 

Geliefde gemeente, 
 

Het crisisteam, bestaande uit ouderling L.M. Harthoorn (voorzitter), diaken A.P. Strijbis (BHV) en de ouder-
lingen P.J. Francke en J.J.D. de Koeijer en koster D.M. Boone, heeft op 2 april overleg gevoerd. Vanuit dit 
overleg geven we u graag een praktische zaken door. Voor alle genoemde data geldt Deo volente. 
 

Livestream 
De oplevering van benodigde apparatuur door Relisound heeft op donderdag 9 april plaatsgehad. Er waren 
echter nog beperkingen met betrekking tot de capaciteit van netwerkverbindingen. Om die reden is beslo-
ten de livestream nog niet actief te maken. Dit zal gebeuren nadat op 14 april de capaciteit van het netwerk 
is vergroot. 
Naar verwachting kan dus vanaf zondag 19 april de livestream actief zijn en kan het gesproken Woord on-
dersteund worden door beeld. Tijdens de gebeden zal de camera niet op de voorganger gericht zijn.  Op de 
website kerkdienstgemist.nl kan tijdens de uitzending van een kerkdienst gekozen worden om gebruik te 
maken van het audiokanaal zoals dat tot nu toe mogelijk was of van de livestream met beeld. Uiteraard is 
het niet verplicht om via de livestream de diensten te volgen, het is een mogelijkheid die geboden wordt 
naast de kerktelefoon en de scanner. 
 
Inzamelen van oud papier en lege flessen 
Het inzamelen van oud papier en van lege flessen kan in gewijzigde vorm doorgang vinden. Op het parkeer-
terrein van de kerk worden daarvoor steeds tijdelijk oud papier containers geplaatst. Op vooraf aangekon-
digde zaterdagen zal er gelegenheid zijn om het oud papier tussen 09.00 en 12.00 af te geven. Tevens zal er 
dan gelegenheid zijn om uw lege flessen af te geven in kisten die geplaatst worden in het fietsenhok van de 
kerk. Net als bij het doen van boodschappen geldt ook hier de oproep om alleen te komen. Zijn er anderen 
voor u wacht dan rustig even op uw beurt en houdt de grens van 1,5 m in acht.  
 

Meditatieve klanken 
Onze organisten zijn bereid om op zaterdagavond beurtelings de psalmen te vertolken op het orgel. Vanaf 
19.30 uur kunt u meeluisteren via de kerktelefoon en via kerkdienstgemist.nl. U hoeft geen versje op te 
geven, maar u mag thuis de psalmen meezingen. Vanaf afgelopen zaterdagavond 11 april is hiermee een 
begin gemaakt. Luistert en zingt u mee? 
 

Online collecteren 
Het blijkt voor te komen dat de betaallink op de website van de kerk op sommige momenten niet gebruikt 
kan worden. Dit heeft er mee te maken dat de betaallink beperkingen kent m.b.t. het aantal betalingen per 
etmaal. Mocht u daarmee te maken hebben dan is de eenvoudige oplossing om dit een dag later nogmaals 
te proberen of om gebruik te maken van de rekeningnummers zoals vermeld op pagina 13 van de gemeen-
tegids. 
 

Liturgie op kerkdienstgemist.nl 
Er blijkt behoefte te zijn om voorafgaand aan het meeluisteren van de diensten de liturgie te kunnen inzien. 
Kerkdienstgemist.nl blijkt hierin te kunnen voorzien. Dit gaat als volgt in zijn werk: op kerkdienstgemist.nl 
gaat u naar de Gereformeerde Gemeente Waarde (u kunt die instellen als ‘mijn kerk’). Daar ziet u bovenaan 
‘Overzicht’, ‘Uitzendingen’ en ‘Agenda’. U gaat naar ‘Agenda’ en klikt daar op de datum van de zondag die 
van toepassing is. Afhankelijk van de beeldschermindeling worden de drie diensten van die zondag naast of 
onder de kalender zichtbaar. Klik tenslotte op de dienst waarvan u de liturgie wilt inzien. 
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NPV 
We willen graag het berichtje onder de aandacht brengen dat in iedere uitgave van het Kerkelijk Nieuws te 
vinden is. Mocht u zelf, of u als mantelzorger hulp nodig hebben of twijfelt u over hulpvragen, bel dan ge-
rust één van onze coördinatrices, Geeske van Veldhuisen-van der Giessen, tel. 504296 of Hilde van Zut-
phen-de Winter, tel. 795208. U kunt hen ook per mail benaderen: npvwaarde@gmail.com. Het geldt overi-
gens voor alle inwoners van ons dorp dat er een beroep mag worden gedaan als er praktische hulp bij ou-
deren of in gezinnen nodig is. 
 
Meditatie  
Onze consulent, ds. D. de Wit, is bereid gevonden om één keer per maand op dinsdagavond om 19.30 uur 
een meditatie te houden voor jong en oud in de gemeente. De meditaties zullen worden uitgesproken in de 
consistorie en thuis te beluisteren zijn via de kerktelefoon, de scanner of via kerkdienstgemist.nl. De data 
zijn: dinsdag 21 april, 19 mei en 23 juni.  
 
Met hartelijke groet en heilbede, namens het crisisteam 
P.J. Francke, scriba  
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