Beste gemeenteleden van de Goede Herderkerk,
Het voelt onwerkelijk nu op veel plaatsen in de wereld op zondag de kerken niet open gaan.
Veel kerken moeten in deze tijd het “kerk-zijn” opnieuw uitvinden. We zitten niet meer naast
elkaar in de kerkbank, maar thuis. Waarbij we elkaar niet zien, maar toch graag met elkaar
verbonden willen zijn.
In de afgelopen twee weken heeft onze predikant met enkele gemeenteleden nagedacht over
het mogelijk maken van ‘online kerkdiensten’. We hebben gekeken naar de inhoud, vorm en
hoe we het technisch kunnen realiseren. We hebben gekozen om vooraf een video op te
nemen en deze iedere zondagochtend om 9:30u uit te zenden. Via de zondagsbrief gaan we u
op de hoogte houden van de uitzendingen.
Voor de volwassenen is het al een rare tijd, maar voor de kinderen helemaal. We horen om
ons heen dat veel kinderen niet begrijpen waarom ze thuis zitten en zondags ook niet naar de
kerk gaan. Als kerk hebben we het voornemen om wekelijks een kleurplaat en creatieve
opdracht te plaatsen op onze website. U kunt deze printen voordat u de dienst gaat bekijken of
beluisteren. Na het kindermoment in de online dienst, kunnen de kinderen dan zelf aan het
werk.
Uitzendingen
Vanaf zondag 29 maart zenden we wekelijks om 9:30u een online dienst uit met beeld en
geluid.
Het is mogelijk om deze diensten later in de week (opnieuw) te bekijken/beluisteren.
Hieronder leggen we uit hoe de u/jij diensten kunt meebeleven:
1. Via de kerktelefoon-kastjes, op de manier zoals we gewend zijn onze diensten uit te
zenden.
2. Via Kerkdienstgemist, waar we de komende tijd ook met beeld uitzenden!
U kunt de app van kerkdienstgemist downloaden op tablet of smartphone of kijken via uw
computer.
3. Via Youtube, op ons eigen Goede Herderkerk-kanaal.
We zijn te vinden door te zoeken naar “Goede Herderkerk Ridderkerk”
URL: https://www.youtube.com/channel/UCHgSfkqxxIOULZOyxAgk24w
We wensen elkaar gezegende diensten.
Wilt u reageren op de diensten, dan kunt u zich richten tot de dominee:
mcvanpelt@hotmail.com

Vriendelijke groet,
Team online kerkdiensten: Corstiaan van Pelt, Adriaan Boogert, Vincent van Dam, Marjolein
Bakker, Sem Segaar, samen met ds. Mark van Pelt

