Beste zusters en broeders,
Hierbij ontvangt u weer een brief met daarin informatie voor de komende periode.
In deze brief willen we twee dingen graag communiceren, nl. over de eredienst in juli en augustus en
over het beleidsplan.
Eredienst
Ik zal door Uw grote goedertierenheid Uw huis binnengaan(Psalm 5). In deze psalm lezen we dat
kerkgang een geschenk van God is en niet vanzelfsprekend is. Dat beseffen we vandaag des te meer.
We zijn daarom dankbaar dat we vanaf juli met meer mensen de eredienst mogen vieren. In de
afgelopen maand hebben we dit op wat kleinere schaal kunnen uitproberen. Graag willen we u en
jou uitnodigen en verwelkomen voor de eredienst in de komende periode!
 Door de voorschriften in acht te nemen kunnen we veilig samenkomen. Daarvoor is het
belangrijk dat u de aanwijzingen die in de kerk worden gegeven volgt, bijvoorbeeld als het
gaat om een zitplaats. Ook is het helaas nog niet mogelijk om te zingen. Er is een koortje voor
de gemeentezang, en u kunt in de kerk met gesloten mond mee neuriën. Een liturgieblad
wordt uitgedeeld.
 We willen u vragen om bij gezondheidsklachten zoals verschijnselen van verkoudheid thuis te
blijven.
 We willen u vragen in de kerk 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren en na de dienst direct
naar buiten te gaan.
 Als u met elkaar in een huis woont, kunt u vanzelfsprekend naast elkaar zitten.
 Er is kindernevendienst en oppas mogelijk. 5 juli en 16 augustus is er reguliere
kindernevendienst, op de tussenliggende zondagen is het de zomerperiode en zal er zoals
gebruikelijk in de zomer een achterwacht zijn voor de kinderen.
 Net zoals in de afgelopen periode dient u zich aan te melden voor de kerkdienst. Dit kan
tot vrijdagavond 20.00h voorafgaand aan de zondag. U kunt dit vanaf nu bij voorkeur
online doen op www.hervormdegemeentesgraveland.nl/aanmelden. Als dat voor u niet
mogelijk is kunt u bellen naar ouderling Ellineke van den Broek 06-20263324 of scriba
Marjan Pranger 035-6563260
Deze aanmelding is nodig zodat we de kerk kunnen indelen en een veilige afstand tot elkaar
kunnen houden. U ontvangt een definitieve bevestiging voor het bijwonen van de
eredienst. Ook blijven de we diensten via kerktv en kerkradio uitzenden.
Boven alles willen we u en jou van harte uitnodigen! Zoveel psalmen zingen over de vreugde van het
naar de eredienst gaan. We hopen en bidden dat we dit stukje bij beetje weer met elkaar mogen
gaan ontdekken. Ook willen we na de kerkdienst, als het weer het toelaat, buiten koffie en thee
schenken. De terrassen zijn weer open daarom kunnen ook wij op veilige afstand koffie en thee
drinken en elkaar ontmoeten.
Beleidsplan
Graag willen we u en jou betrekken bij het beleidsplan voor onze gemeente. Wij zijn een hervormdgereformeerde gemeente in de Protestantse kerk. Dergelijke gemeenten typeren zich bijvoorbeeld
door de centrale plek van de Schrift en de verkondiging. Aan dat soort kernzaken willen wij niet
tornen. Wel is het goed om met elkaar na te denken over de toekomst, over nieuwe accenten die we

kunnen leggen of zaken die beter zouden kunnen. Daarbij willen we u en jou graag betrekken. In de
afgelopen maanden hebben we als gemeente met elkaar ideeën opgedaan. Bijvoorbeeld op de lunch
voor actie kerkbalans aan het begin van dit jaar, daaruit bleek de behoefte om over bepaalde zaken
dieper door te denken. Dat willen we graag doen, daarom organiseren we kleine gespreksgroepen
waar u en jij aan kunt deelnemen. Elke gespreksgroep heeft een verschillend thema.
 Gespreksgroep 'Eredienst'- Wat is er belangrijk aan de eredienst zoals wij die vormgeven en
hoe kunnen we dat versterken? Hoe kunnen we blijven zorgen dat we ons thuis voelen in de
eredienst?
 Gespreksgroep 'Vorming en toerusting' - Hoe leren wij als gemeente? Welke kringen zijn er
nodig? Zijn er thema-avonden nodig? Waar zouden wij ons in kunnen verdiepen?
 Gespreksgroep 'Gemeenteopbouw en verbinding onderling' - Waar zijn wij goed in als
gemeente als het gaat om omzien naar elkaar en wat kan er beter? Zijn er manieren waarop
we de band onderling kunnen versterken?
 Gespreksgroep ‘Diaconaat’- Hoe willen we onze diaconale middelen inzetten en wat is in onze
tijd diaconaal echt nodig?
 Gespreksgroep 'Open en gastvrij gemeente zijn' -Hoe kunnen we leren om een open en
gastvrije gemeente te zijn? Wat gaat daarin goed en wat kan er beter? Zijn er momenten en
manieren waarop we naar buiten kunnen treden?
 Gespreksgroep 'Jongeren' - Deze gespreksgroep is bestemd voor jongeren tot +/- 35 jaar jong.
Wat vind je prettig aan deze gemeente? Wat mis je? Waar zou je een rol in willen vervullen?
Als u, als jij denkt: 'aan een van die gespreksgroepen of meerdere gespreksgroepen wil ik wel eens
deelnemen', meldt u zich dan vooral aan! Neem hiervoor contact op met de scriba Marjan Pranger,
scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl of telnr. 035-6563260. Uw en jouw inbreng wordt zeer
gewaardeerd. Met de aanmelders die er zijn per gespreksgroep, wordt een datum geprikt. Het
gesprek vindt dan plaats in de kerk, op veilige afstand en met voldoende ruimte.
Als u en jij niet in de gelegenheid bent om deel te nemen aan de gespreksgroepen dan bent u altijd
welkom om schriftelijk of in een gesprek wat te laten horen en mee te denken. Neem daarvoor
contact op met een kerkenraadslid.
We gaan de zomerperiode in. Sommigen van ons zullen op vakantie gaan, anderen blijven thuis.
Verder weg of dichtbij, we denken aan elkaar, we bidden voor elkaar, en we leven onder de beloften
van God. Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op
generatie(Psalm 100:5).

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Bert ter Stege
Voorzitter

