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Beste mensen, 

 

de corona-crisis duurt nog steeds voort.  

Inmiddels lijkt het er op dat er weer iets meer kan, maar tegelijk blijft 

voorzichtigheid heel erg geboden.  

Als kerkelijke gemeenschap volgen wij de richtlijnen en aanwijzingen van de 

overheid. Ook houden wij de adviezen van de landelijke kerk goed in de gaten. 

In onze gemeente is het vooral de Algemene Kerkenraad die voor de 

afstemming en berichtgeving zorgt. Het is belangrijk dat die berichtgeving 

eenduidig en helder is. 

Volgt u dus vooral wat de AK via website en kerknieuws bekend maakt. 

 

Wij hopen dat u de kerkdiensten op zondag online met ons meebeleeft. 

Naar de kerk komen zit er voorlopig namelijk nog echt niet in, en al helemaal 

niet in grote getale. 

Maar online biedt ook fijne mogelijkheden. Kerktelefoon, kerkomroep of 

YouTube houdt ons met elkaar verbonden. 

Het begint zelfs een beetje te wennen! En als de cijfers niet bedriegen dan zijn er 

veel luisteraars/kijkers. Een dienst waarin ik op 26 april voorging heeft 

inmiddels meer dan 1850 weergaven op YouTube! Dat is meer dan er plaatsen 

zijn in Höftekerk en Stephanuskerk samen. Leuk toch? 

 

Overigens gaat de uitzending niet altijd vlekkeloos. Als we live streamen via 

YouTube dan worden sommige filmpjes (bijvoorbeeld vrijgegeven door 

Nederland Zingt) soms kortstondig geblokkeerd. Dat is irritant en jammer! Maar 

als u de dienst na een uurtje nog eens opzoekt en bekijkt is alles in orde! 

Ik kan er voor kiezen dan maar niet live te streamen/uit te zenden, maar vooraf 

op te nemen. Dat heeft inderdaad voordelen, maar ook nadelen. Goed – we 

blijven zoeken! 

Het belangrijkste is dat we samen een kerkdienst kunnen beleven en meemaken. 

Het werk van de Geest gaat door, ook met ons.  

 

Pastoraat, huisbezoeken – ook dat is alleen onder zeer speciale omstandigheden 

mogelijk. Zo houd ik een rouwgesprek alleen bij mensen thuis als er voldoende 

afstand gehouden kan worden, dus minimaal anderhalve meter. Is dat niet 

mogelijk dan zoeken we een andere locatie waar het wél kan. 



Gewone bezoeken worden niet gedaan, tenzij het absoluut niet anders kan. We 

maken dan goede afspraken per telefoon. 

 

Via YouTube verzorgen wij als collega’s een avondsluiting. Telkens om 19.00 

uur staat er een nieuw filmpje voor u klaar, van maandag tot en met vrijdag. 

Avondgedachten, zo noemen we het.  

Het is heel leuk om die filmpjes (vlog) te maken en in elkaar te zetten. Ik heb me 

daar een heel klein beetje in bekwaamd. Het past denk ik goed in deze tijd en 

houdt ons verbonden. Kijkt u al? 

 

Toen de corona-crisis begon heb ik het initiatief genomen om een zogenaamde 

luisterlijn in het leven te roepen. Ik kreeg alle medewerking! Top! 

Voor mijn gevoel wordt de luisterlijn nog niet heel veel gebruikt, en dat is 

jammer. 

Ik weet wel dat niet iedereen zomaar op een ander afstapt voor een gesprekje, 

laat staan dat je zomaar iemand belt. Toch zou ik zeggen: doe het wel! Het is 

gewoon prima om elkaar soms even te spreken. Ook voor informatieve vragen, 

uitleg of zomaar. Belt u de luisterlijn dan krijgt u een kerkenraadslid, vrijwilliger 

of mijzelf aan de lijn. Net wie de telefoon het eerst opneemt. Probeer het maar! 

Gewoon jammer om deze fijne mogelijkheid niet te gebruiken. 

 

 

Hier volgen nu enkele belangrijke gegevens: 

 

Luisterlijn: (0523) 522111 (contact met kerkenraadslid/vrijwilliger) 

 

YouTube vlogs/filmpjes:  YouTube > PKN Hardenberg Centrum 

 

Zondagse diensten: YouTube > PKN Baalder 

 

Website: www.pknhardenbergheemse.nl 

 

Noaberschap: 06-13515474 (voor praktische hulp) 

 

 

 

                                    Vriendelijke groet, Ds. Pieter Noordmans   (0523) 261507 

 

Telefoon nummers collega’s: 

 

Mw. Neeltje Jonkers: (0523) 263744 

Ds. Bert de Lange: (0523) 266653 

Mw. Noortje de Lange: (0523) 266653     
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