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Nieuwsbrief
Dit is de eerste digitale nieuwsbrief
die u ontvangt vanuit Carnisse Haven.
Het is voor onze kerk momenteel de
snelste manier om in contact te
komen met u.
Informatie vanuit de wijkgemeente
ontving u normaal gesproken via
Klankbord, via de beamer, de
afkondigingen of via het

Kerk in crisistijd

mededelingenscherm in de kerk, maar
omdat we elkaar een poosje niet via

Vorige week stuurde we u een tweetal berichten over de

‘normale wijze’ kunnen treffen,

maatregelen die genomen zijn en worden om verspreiding van

hebben we besloten om een digitale

het Coronavirus tegen te gaan en de gevolgen voor de

nieuwsbrief te verzenden.

zondagse eredienst. We hebben hierbij aangegeven dat we u
op de hoogte zullen houden van actuele ontwikkelingen. Dat
doen we vanaf nu via deze digitale Nieuwsbrief.

Weet u iemand die wel lid is van onze
kerk en die geen mailadres heeft:
weest u dan zo vriendelijk om deze

Totdat de omstandigheden genormaliseerd zijn, informeren we

nieuwsbrief te delen met betreffende

u via deze wekelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staan

persoon. Dank voor uw moeite.

we stil bij de jeugddienst van komende zondag en andere
actuele zaken. Mocht u tips of verzoeken hebben: schroom
niet om contact op te nemen via scriba@carnissehaven.nl.

Dagelijks de kerk open

Bas Nootenboom, waarnemend voorzitter wijkkerkenraad

Vanaf maandag 23 maart zal Carnisse

Bert de Wit, predikant

Haven elke doordeweekse dag van
13.00 tot 15.00 uur geopend zijn,

Geen collecte
Vanwege de kerkdiensten zonder publiek wordt er ook niet
gecollecteerd. De kerk en de doelen die op het collecterooster
stonden ontvangen dan ook minder inkomsten. U kunt uw
collectegeld ook overmaken. Meer informatie bij de diaconie.

voor wie een moment van bezinning
zoekt, een kaarsje aan wil steken of
gewoon even in de kerk wil zijn om te
bidden of voor een persoonlijk
gesprek. Er zal een gastvrouw/-heer
aanwezig zijn. Het is uiteraard niet de
bedoeling om in grote groepen
samen te komen.

Komende zondag staat
de jeugddienst gepland.
De kerk is weliswaar
gesloten, maar de
dienst gaat wel door en
wordt via
kerkomroep.nl (zoeken
op Barendrecht,
Carnisse Haven)
rechtstreeks
uitgezonden. Ook kan
je de dienst volgen via
Exxact Barendrecht (fm
106.5 in de ether, via
de kabel 105.9 en via
internet
Tip: de orde van dienst van deze jeugddienst (inclusief songteksten) staat op

www.exxact.nl).

Carnissehaven.nl

Afgelastingen - agenda

Klokken van troost en hoop

Helaas hebben we moeten besluiten om

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van

de volgende activiteiten tot nader order

bemoediging, hoop en troost te verspreiden, heeft de Raad

uit te stellen of af te gelasten:

van Kerken in Nederland opgeroepen om de komende

-

Kleding- en speelgoedbeurs (21
maart)

-

Sobere maaltijd (25 maart)

-

Groot huisbezoek (diverse data)

-

Concert van het Golden Circle
Ensemble (28 maart)

-

-

woensdagen de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van
hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden
over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de
kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun
voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten
voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Kerkdienst (29 maart: wel

Carnisse Haven helpt mee om dit teken van troost en hoop te

uitzending via kerkomroep.nl

laten horen en we luiden de klok van onze kerk op woensdag

en via Exxact Barendrecht)

25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur!

Verjaardagsviering voor 75+-ers
(31 maart)

Paasgroeten rondbrengen: wie helpt?
De afgelopen jaren werden met Kerst en Pasen kaarten rondgebracht in de wijk met een groet en met
informatie over de diensten. Ook dit jaar was het plan om een paasgroet rond te brengen. Ondanks de
omstandigheden willen we dit wel door laten gaan, want juist nu is het mooi om een teken van leven te
ontvangen. De paasgroet zal uiteraard enigszins worden aangepast. Wat we nog nodig hebben zijn mensen
die een stapel kaarten willen rondbrengen. Wie dat wil kan zich melden bij Jaap van der Kooij:
jvanderkooij@upcmail.nl. De kaarten kunnen worden afgehaald op zaterdag 28 maart, vanaf 10.30 uur, in
Carnisse Haven.

