Hagestein, 15 september 2020

Geacht gemeentelid,

We leven in bijzondere tijden.
Dat wat gewoon was, is het niet meer. En dingen die we vroeger niet normaal vonden, lijken
het nu haast te zijn. Het coronavirus raakt ons daarin allemaal.
Ik hoop dat het goed met u gaat, en dat u niet al te zeer getroffen bent door corona en de
gevolgen daarvan.
Als gelovigen zijn we dankbaar dat we in deze roerige tijden een houvast vinden in het geloof
in Jezus. Het is niet zo dat dat vanzelf gaat; het kan best zijn dat alle omstandigheden invloed hebben
op uw vertrouwen op God. Maar toch hoop ik dat u en jij in alles wat je nu meemaakt toch ervaart dat
er een basis ligt onder je leven: God.
Als Hervormde gemeente Hagestein – Hoef en Haag hebben we ons ook aan moeten passen
aan de veranderde omstandigheden. We komen in de kerk bij elkaar op 1,5 meter afstand. Er is minder
ruimte voor persoonlijke ontmoeting en gesprek.
Toch zijn we blij dat we elkaar ook in deze tijd kunnen zien, en dat bijvoorbeeld een heel
aantal mensen op zondag de kerkdiensten meeluistert of meekijkt via onze website.

We zijn ook dankbaar dat het winterwerk weer van start gaat, de periode van september tot en
met maart waarin er veel activiteiten in en rond de kerk plaatsvinden.
U ontvangt deze brief met daarbij informatie over het jaarthema en de jaarkalender waarin de
activiteiten zijn opgenomen. Het is fijn dat veel activiteiten onder jong en oud ‘gewoon’ door kunnen
gaan. Sommige activiteiten vinden op een andere manier plaats, om zo rekening te houden met de
richtlijnen vanuit het RIVM. Sommige activiteiten zijn pas vanaf januari ingeroosterd. Het was niet
mogelijk om ze nu al te organiseren, maar we hopen dat dat vanaf januari wel weer kan.
Houd voor het meest actuele overzicht onze website in de gaten, daar worden de wijzigingen
doorgevoerd. (www.hervormdhagestein-hoefenhaag.nl)

Ik hoop dat we elkaar komend seizoen weer kunnen ontmoeten. Misschien bent u ook wel
nieuw in onze dorpen: weet u van harte welkom om aan te schuiven bij een activiteit.
U mag ook eerst contact opnemen, geen enkel probleem.

Ik wens u en jou van harte Gods zegen toe. En ik wens dat we elkaar ook komend jaar weer
mogen opbouwen in het geloof, en zelf door Gods Heilige Geest opgebouwd mogen worden in het
kennen en liefhebben van Christus.
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