
 

 PASTORAAL BERICHT I.V.M. CORONAVIRUS 

 

Aan alle gemeenteleden van de protestantse wijkgemeente 

Noordwijk 

 

 

Geacht gemeentelid, 
 
Wegens de aangescherpte maatregelen van de regering om het coronavirus te bestrijden, 
zijn we ook als protestantse wijkgemeente genoodzaakt allerlei aanpassingen te doen. Het 
gaat er immers om dat we onder leiding van de regering in saamhorigheid optrekken om 
zoveel mogelijk ernstig zieken en doden door het virus te voorkomen.  
 
Voor onze protestantse wijkgemeente betekent dat het volgende: 
 
Kerkdiensten 
Onze kerkgebouwen blijven in ieder geval tot en met zondag 5 april gesloten, maar de kans 
is groot dat dit langer het geval zal zijn. We zullen ernaar streven voor elke zondagse 
morgendienst op dat tijdstip een vervangende kerkdienst via kerkomroep.nl uit te zenden 
vanuit de Buurtkerk. Deze is ook via de Oude Jeroenskerk te bekijken en te beluisteren. Als 
de kerken ook nog gesloten zijn in de Stille Week en met Pasen, dan zullen we ook voor de 
avonddiensten en de Paasmorgendienst vervangende diensten uitzenden. 
Op deze manier willen we graag in de Geest van God met elkaar verbonden zijn, ondanks het 
feit dat we elkaar onder deze omstandigheden niet kunnen opzoeken. 
N.B. Als u problemen heeft met de ontvangst bij kerkomroep.nl of niet weet hoe het werkt, 
dan kunt u contact opnemen met Peter Barnhoorn, tel. 071 3646531 
 
 
Pastoraat 
Het is spijtig genoeg niet gewenst dat contactpersonen en pastorale bezoekers onder deze 
maatregelen bezoeken afleggen bij gemeenteleden. Ook ds. Petra van der Burg, ds. Simon 
Dingemanse en kerkelijk medewerker Joost de Bruijn zullen dit niet doen, uitgezonderd bij 
situaties van terminale ziekte en overlijden na overleg met de betrokkene of met de familie. 
We willen zoveel mogelijk inzetten op telefonische contacten door mensen te bellen van 
wie we denken dat ze veel alleen zijn. U kunt zelf ook altijd bellen met de predikanten en de 
kerkelijk medewerker om uw zorgen te delen, maar ook gewoon om even gezellig een 
praatje te maken. De predikanten en de kerkelijk medewerker zullen op elke doordeweekse 
dag van 10.00 – 12.00 uur klaar zitten om telefoontjes van gemeenteleden te ontvangen, 
maar ook buiten die uren kunt u gerust bellen. Het kan buiten die uren zijn dat u de 
voicemail of een antwoordapparaat treft, maar dan wordt u na het noemen van uw naam en 
telefoonnummer teruggebeld. Aarzel vooral niet om op deze wijze contact op te nemen, 
want dat wordt zeker op prijs gesteld! 



Ds. Petra van der Burg: 06 18409727 
Ds. Simon Dingemanse: 071 3645206 
Kerkelijk medewerker Joost de Bruijn: 06 53679264 
Natuurlijk kunt u ook de contactpersoon van uw wijkteam bellen als u daar behoefte aan 
heeft.  
 
Overige activiteiten 
Het ligt in de lijn der verwachting dat voorlopig alle andere kerkelijke activiteiten, 
bijvoorbeeld in het kader van ons jaarprogramma ‘Ontmoeting en Bezinning’, geen doorgang 
zullen vinden. Bij sommige activiteiten is er sprake van uitstel totdat het weer mogelijk is. 
Andere activiteiten komen helaas te vervallen. 
 
Communicatie 
Via de Kerkwijzer, de website www.pkn-noordwijk.nl, de zondagsbrief, Facebook en 
mailberichten houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en geven we te zijner 
tijd aan u door wanneer de kerkdiensten weer op een normale wijze gehouden kunnen 
worden en bepaalde activiteiten alsnog georganiseerd zullen worden. Natuurlijk kunt u ook 
altijd telefonisch informatie vragen bij uw predikant of kerkelijk medewerker. 
Als uw mailadres niet bij de protestantse wijkgemeente bekend is en u wilt de mailberichten 
ontvangen, dan kunt u deze mailberichten aanvragen via mailing@pkn-noordwijk.nl 
Als u wekelijks de zondagsbrief wilt ontvangen, stuur dan een mail naar zondagsbrief@pkn-
noordwijk.nl met als onderwerp ‘Aanmelding zondagsbrief’.  
 
 
Op weg naar Pasen en Pinksteren 
Dat ontmoetingen momenteel sterk beperkt zijn, betekent niet dat de aandacht voor elkaar 
en de gemeenschap in Christus wegvallen. We zijn door Gods Geest met elkaar verbonden   
en leven in deze veertigdagentijd toe naar Pasen. We houden het vertrouwen hoog dat we in 
alles in Gods hand zijn en dat het zin heeft voor elkaar te bidden en andere mensen in nood 
in onze gebeden te noemen. We kunnen elkaar bereiken via de telefoon, de sociale media 
en per kaartje of brief. Laten we daar gebruik van maken om zo de gemeenschap hoog te 
houden.  
 
Van harte Gods zegen gewenst en met een warme groet, 
 
Namens de wijkkerkenraad: 
 
Corrie van Hoek 
Gert van der Lugt, 
Voorzitters wijkgemeente Noordwijk, 
E-mail: wijkvoorzitter@pkn-noordwijk.nl 
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