Vrijdag 13 maart 2020

Beste gemeenteleden en gasten van de Lebuinuskerk
Maatregelen in verband met het coronavirus
De regering heeft maatregelen voorgeschreven om het coronavirus in te dammen. Dit houdt onder
meer in dat bijeenkomsten van meer dan honderd mensen zijn verboden. Ook de landelijke kerk
heeft deze maatregelen overgenomen. Daarom heeft het moderamen van onze kerkenraad besloten
om in elk geval tot 1 april alle samenkomsten in en om onze kerk te annuleren.
Dat is een ingrijpend besluit. We hebben dit genomen, omdat we ons realiseren dat we als kerk een
verantwoordelijkheid hebben in de maatschappij. Juist het belang van diegenen in onze samenleving
die het meest kwetsbaar zijn staat voor ons nu voorop.
Op de website, Facebook en in de zondagsbrief vindt u actuele informatie.
Kerkdiensten op zondag alleen thuis te volgen via tv of digitaal
In elk geval tot 1 april zijn er geen openbaar toegankelijke zondagse erediensten in de Lebuinuskerk.
Iedere zondagmorgen om 10.00 uur zal er echter wel een korte dienst vanuit de Lebuinuskerk
uitgezonden worden. U kunt de dienst rechtstreeks volgen via www.kerkdienstgemist.nl, of via de TV
op de zender van DRTV (Ziggo kanaal 40 en KPN kanaal 1314). Daarin zal de predikant voorgaan met
de organist en ambtsdragers. De liturgie en zondagsbrief staan op onze website
https://www.lebuinuskerk.nl/kerkgemeente/vieringen/.
Contact houden met elkaar
In nieuwsberichten in de media wordt ook duidelijk dat met name ouderen zich nu eenzaam voelen.
Het bezoek blijft weg. Dat betekent dat ook mensen uit onze eigen gemeenschap nu me nselijk
contact moeten missen. Eén van onze taken als kerkelijke gemeenschap is om naar elkaar om te zien.
Daarom zijn onze predikanten ds. Saar Hoogendijk en ds. Ingrid de Zwart telefonisch bereikbaar voor
een luisterend oor tussen 9.00 uur en 10.00 uur dinsdag tot en met vrijdag.
Alle pastorale bezoeken worden opgeschort, bijzondere situaties daargelaten. We doen aan u de
oproep om elkaar te bellen en te informeren hoe het gaat. Voor veel mensen is een dagelijks praatje
via de telefoon al fijn.
Het voelt vreemd om ons gemeente-zijn zo anders in te vullen dan we gewend zijn. Maar we
vertrouwen erop dat we ook in deze situatie door de Geest met elkaar verbonden kunnen zijn en
blijven.
We bidden om een goede afloop en om nieuwe wegen om elkaar niet uit het oog te verliezen. Dat
we daarin creatief leren zijn en open staan voor het onverwachte.
Met een bemoedigende groet namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Deventer,
Het moderamen;
Tiemen van der Kolk, voorzitter; Marinka Smith, scriba; ds. Saar Hogendijk, ds. Ingrid de Zwart; Kleis
Oenema, Dick Beekman, Martin van der Velden, Rommy Pebesma.
Omdat we graag zoveel mogelijk mensen willen bereiken, verzoeken wij u dit bericht via uw e-mail,
sociale media of mondeling met andere gemeenteleden te delen.

