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Maranathabode nieuwsbrief nr. 1  28 maart 2020 
 
Beste gemeenteleden, 
 
We beleven met elkaar vreemde en ook spannende tijden. Het coronavirus houdt ons bezig en de 
maatregelen die genomen zijn om het virus in te dammen en om ouderen en kwetsbaren te 
beschermen zijn ingrijpend. Deze maatregelen raken niet alleen ons kerkelijke leven. Ook in ons gezin 
en in ons werk hebben we ermee te maken. We zijn dankbaar dat we in deze tijd, zij het dan op afstand, 
door technische middelen met elkaar verbonden kunnen zijn. We kunnen samen bidden, samen 
zingen, samen de Schriften openen en horen wat de HEERE daarin tot ons te zeggen heeft. De 
gemeenschap kan geen fysieke gestalte krijgen in de vorm van een samenkomst in de kerk. Maar al 
luisterend naar de Schrift ontdekken we dat er ook andere vormen van gemeenschap zijn. De apostel 
Paulus kan op grote afstand van de gemeente zijn en toch in de geest zich aan de gemeente verbonden 
weten. Zo ervaar ik dat zelf als ik op zondag de dienst leiden mag en op woensdag een moment van 
bezinning en gebed leid.   
 
Door middel van een nieuwsbrief willen we u in de komende periode op de hoogte houden van 
gebeurtenissen, vreugde en zorg in het midden van de gemeente. In het kader van de wet op de privacy 
zullen we uw of jouw naam slechts opnemen nadat we daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben 
gevraagd.  
 
Bij de diensten 
Komende zondagmorgen hoop ik zelf in uw midden voor te gaan. Ik hoop te preken over Lukas 21 met 
vers 28 en 36 als uitgangspunt. Het is opvallend dat Jezus vlak voor Zijn lijden en sterven onderwijs 
geeft over de dingen die met haast geschieden moeten. Ingrijpende gebeurtenissen zullen de wereld 
raken. Maar te midden van dat alles wekt Jezus Zijn gemeente op om op te zien naar de hemel, want 
uw verlossing is nabij.  

Zondagavond gaat ds. L. Krooneman uit Schiedam in uw midden voor.  
 
Bediening van de sacramenten 
Op advies van het breed moderamen van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk is 
besloten de bediening van de sacramenten voorlopig uit te stellen. Dit advies is tot stand gekomen na 
overleg van het CIO (Interkerkelijk Contact Overheidszaken, waarin ook onze kerk participeert) met 
minister Grapperhaus.  
 
Geboorte 
- Op 23 maart werd bij Geurt en Naomi Geurtsen, Jacob Catslaan 15, 3931 VE Woudenberg, een 
dochter geboren: Marretje Elizabeth. Marith is het zusje van Hannah. Van harte feliciteren we hen met 
de geboorte van hun dochter en zusje. We danken met hen de Heere voor Zijn trouwe zorg en we 
bidden met hen dat de Heere ook dit kleine leven met Zijn handen liefdevol omvatten zal.  
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Overlijden 
- Op 24 maart overleed in de leeftijd van 83 jaar Clasina Johanna van den Top – van Vulpen. De laatste 
periode van haar leven woonde zij in Groenewoude. Sinds 27 februari 2018 was zij weduwe van Willem 
van den Top. De begrafenis van mevrouw Van den Top zal vanwege de maatregelen rondom de 
coronacrisis komende maandag in besloten kring plaatsvinden. Van harte condoleren wij de kinderen 
en kleinkinderen met dit verlies en we bidden hen de zegen en nabijheid van de HEERE toe.  
Correspondentieadres: Miranda de Gouw, Prinses Margrietstraat 22f, 3931 CM Woudenberg.  
 
- Op 27 maart overleed in de leeftijd van 87 jaar Willie van Wijk.  Haar gezondheid was broos en haar 
krachten werden steeds minder. Afgelopen zondagavond moest zij na een val worden opgenomen in 
het ziekenhuis. Aanvankelijk leek alles mee te vallen, maar in de dagen daarna verslechterde haar 
gezondheid. In de nacht van vrijdag 27 maart is zij heengegaan. Vanwege de maatregelen rondom de 
coronacrisis zal de begrafenis komende woensdag in besloten kring plaatsvinden. We condoleren de 
familie van mevrouw van Wijk met dit verlies en we bidden hen Gods kracht en nabijheid toe in de 
dagen die voor liggen.  
Correspondentieadres: Ekris 60, 3931 PX Woudenberg. 
 
Pastoraat 
In lijn met de maatregelen van de overheid en op advies van het breed moderamen van de generale 
synode van de Hersteld Hervormde Kerk beperken we het pastoraat tot het strikt noodzakelijke. 
Contacten zullen we telefonisch of op andere wijze vorm geven. In situaties van crisis en ernstige zorg 
zullen we proberen om in goed overleg de herderlijke zorg vorm te geven. Dat is niet altijd eenvoudig. 
Bezoek in het ziekenhuis door predikant of wijkouderling is niet of slechts bij hoge uitzondering 
mogelijk. Pastorale zorg aan corona-patiënten of bij vermoeden van corona dient in nauw overleg met 
de GGD plaats te vinden. Schroom echter niet om bij ziekte en zorg contact te zoeken met uw 
wijkouderling, de pastoraal werker of predikant.  
 
Woudenbergs helpen Woudenbergers 
U heeft wellicht al vernomen dat er een mooi initiatief is gestart, ‘Woudenbergers helpen 
Woudenbergers’. Vincent Holleman en de coördinatoren van de vrijwillige thuishulp hebben zich hier 
op een bijzondere wijze voor ingezet. Inmiddels hebben andere kerken zich bij dit initiatief aangesloten 
en wordt het door alle kerken uit Woudenberg gesteund en er actief aan meegedaan. Het is nu een 
gezamenlijk project van het platvorm van kerken. Prachtig dat dit is ontstaan en wat mooi dat wij als 
Woudenbergers elkaar weten te vinden! 
 
Voor hulpvragen kunt u tussen 9:00-11:00 en 15:00-17:00 het nummer 06-31 00 52 52 bellen, en tussen 
10:00 – 14:00 uur het nummer 06-15 16 64 10. 
 
Kerktelefoon 
De kerktelefoon heeft het afgelopen zondag bij een aantal ouderen niet goed gefunctioneerd. Helaas 
kunnen wij hier weinig aan doen, omdat het probleem bij Kerkomroep Nederland ligt en het een 
overbelasting was van de kerkomroep. Uiteraard hebben wij contact gehad met de kerkomroep en 
houden het goed in de gaten. Waar het mogelijk is ondernemen we actie. 
Bij klachten kunt u contact opnemen met diaken van Oosterom 033-2583086 
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Ondersteuning 
Als diaconie realiseren we dat deze situatie van het coronavirus voor een ieder een andere uitwerking 
kan hebben. Te denken valt aan: eenzaamheid, overbelasting, angsten, financiële zorgen door geen of 
weinig inkomen, etc. De diakenen willen graag met u meedenken en onze hulp aanbieden in welk vorm 
dan ook. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. 
 
Diaconiecollecte 
De diaconiecollecte op zondag 29 maart zal zijn voor het Evangelisatiewerk. Van harte aanbevolen. De 
verantwoording van de collecte opbrengsten staan normaal gesproken in de Maranatha-bode, de 
verantwoording wilden we maar niet op de website zetten. Maakt u alstublieft goed gebruik van de 
mogelijkheid online uw bijdrage te geven. 

Online dienst en online collecteren 

Zoals u wellicht meegekregen heeft, is er afgelopen weken en dagen hard gewerkt aan mogelijkheden 
om de dienst online te kunnen volgen. Daarnaast hebben wij ook gezocht naar een mogelijkheid om 
uw gaven te geven via de site (https://www.hhgwoudenberg.nl/online-collecte/). 

Hierbij zijn wij uitgekomen op 2 manieren: 

1. Givt: via een app kunt u collectes betalen, dit kunt u gemakkelijk doen via uw smartphone. U 
dient zich hiervoor eenmalig te registeren als gever. 

2. Collecteformulier: een formulier waarbij u op de site van de kerk de gewenste bedragen in 
kunt vullen en via iDeal kunt betalen. Dit is een vergelijkbare manier zoals u ook gewend was 
wanneer u via de site collectemunten bestelde. 

Met de technische ondersteuning van Matthijs Joppe, hebben we deze opties op de site kunnen zetten, 
waardoor wij allemaal onze gaven kunnen blijven geven. 

Praktisch: aan online transacties zijn kosten verbonden, het bundelen van collectes (bijv. meerdere 
zondagen) kan helpen deze kosten zo laag als mogelijk te houden. 

Naast Matthijs willen wij ook graag alle andere betrokkenen hartelijk danken die vanuit hun rol 
bijgedragen hebben en bijdragen aan ‘het gemeente op afstand zijn’. U kunt hierbij denken aan de 
kosters, de organisten, maar ook de mensen die ons ondersteunen in de afwikkeling van de financiën. 
Hartelijk dank ook voor alle suggesties en ideeën die u met ons heeft willen delen. Dit wordt enorm 
gewaardeerd. 

Tenslotte zijn wij blij u te kunnen melden dat onze broeder Gerben Ruitenbeek bereid is om ons als 
kerkvoogdij te ondersteunen in een aantal financiële zaken. 

Tot slot 
We willen eindigen met de woorden van het breed moderamen van de generale synode. “De gevolgen 
van de verspreiding van het coronavirus zijn diep ingrijpend. Laat er in het midden van de kerk en 
gemeente hartelijke voorbede zijn voor alle betrokkenen. Een voorbede die vergezeld gaat van 
oprechte verootmoediging voor God, hartelijke wederkeer tot Hem en een levende hoop op Hem 
Wiens kruisdood en opstanding wij in deze weken gedenken. ‘Geef Gij ons hulp in tegenheên / Bij U is 
raad, bij U alleen’ (Psalm 60: 7 berijmd). Laat er van hieruit ook het hartelijke meeleven en 
dienstbetoon zijn richting hen die juist nu onze hulp nodig hebben.” 
 
We wensen u van harte Gods zegen en nabijheid toe.  
Namens de kerkenraad, 
 
Ds. W.J.C. van Blijderveen  


