Beste gemeenteleden van Streefkerk,
De door de overheid getroffen maatregelen rond de uitbraak van het
coronavirus treffen ons allemaal in meer of mindere mate.
Het maatschappelijke leven ligt voor een groot deel stil, en ook aan
kerken gaan deze maatregelen niet voorbij. Daarbij lijken angst,
onzekerheid en individualisme de overhand te krijgen. Anderzijds zijn
er gelukkig ook mooie voorbeelden van opofferingsgezindheid, naastenliefde en – niet in de
laatste plaats – van vertrouwen op God. Als kerkelijke gemeente mogen we de Boodschap
van geloof en vertrouwen uitdragen, in woord en wandel, in het uitstralen van hoop op God
én in de verkondiging van het Evangelie van vrije genade. We zijn blij dat die verkondiging
ook vorige week, zij het in een andere vorm dan we gewend zijn, doorgang kon vinden. We
hebben daar veel positieve reacties op gekregen.
Ook de komende zondagen zullen de diensten in deze vorm gehouden worden en kunt u
thuis meeluisteren. Daar komt vanaf a.s. zondag de mogelijkheid bij om ook mee te kijken.
Er is een livestreamverbinding gemaakt, die u kunt benaderen via de website van onze
kerkelijke gemeente. Alleen luisteren via www.kerkdienstgemist.nl blijft ook mogelijk.
Beide opties staan op de homepage van de website.
We wensen u van harte gezegende kerkdiensten toe, en bidden om Gods bescherming in
deze roerende tijd en om wijsheid voor overheden en deskundigen die verantwoordelijkheid
dragen en – soms moeilijke – beslissingen moeten nemen.
Een hartelijke groet van uw kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters.

Uitleg
Ga naar de website van onze kerk www.hervormdstreefkerk.nl.
Klik op de homepagina van de website op alleen luisteren of op luisteren en kijken.
Als u gekozen hebt voor luisteren en kijken komt u meteen bij de video van de huidige
kerkdienst.
Als er niets staat, betekent het dat er nog geen uitzending gestart is. Als het beeld nog stil
staat, betekent dit meestal dat de voorbereidingen zijn getroffen maar dat we nog niet
uitzenden.
10 minuten voor aanvang worden beeld en geluid ingeschakeld. Hoort of ziet u dan nog
niets, dan gaat er mogelijk iets mis. U kunt dan kiezen voor de optie alleen luisteren.

