NIEUWSBRIEF
CARNISSE HAVEN

De volgende Nieuwsbrief
verschijnt pas als de
ontwikkelingen rond Corona
en kerkdienst daar aanleiding
voor geven.
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Kerk(omroep)dienst komende zondag

EEUWIGHEIDSZONDAG

Aanstaande zondag, 22 november, is de laatste zondag
van het kerkelijke jaar. Volgende week begint de
periode van advent. Deze laatste zondag noemen we
Eeuwigheidszondag – genoemd naar de Eeuwige die
onze tijden in zijn hand heeft. In het licht van die
Eeuwige, denken wij aan degenen die in het afgelopen
kerkelijke jaar zijn gestorven. In Klankbord staan hun
namen vermeld en wordt de invulling van de dienst
beschreven.

Gods kinderen op aarde
zij wandelen in het licht,
omdat zij gerechtvaardigd
zijn voor zijn aangezicht.
Zij leven Hem ter ere,
zijn naam hun lieve lust.
Zij sterven in den Here,
zij slapen zo gerust.

Wij wijzen er nogmaals op, dat in de kerk(omroep)dienst
van komende zondag alléén de naasten van de
genoemde overledenen aanwezig zullen zijn. Zij hebben
een uitnodiging ontvangen, als zij daar gehoor aan
geven dan zullen we het toegestane aantal kerkgangers
hebben bereikt. Aanmelden heeft voor de komende
zondag dus geen zin. Het is uiteraard wel mogelijk voor
iedereen om de dienst online mee te vieren.

Zij slapen en ontwaken
als in een ogenblik.
God zal hen wakker maken,
Hij waakt voor hun geluk.
Zo worden zij veranderd
tot heerlijkheid en eer.
Zij geven zich uit handen
en leven in den Heer.
(Lied 759)
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Open kerk op zondagmiddag
Bovendien is het voor iedereen die daar behoefte aan heeft mogelijk, om na de kerkdienst
naar Carnisse Haven te gaan, voor een moment van gedenken. Van 11.30 tot 14.30 uur zal
de kerk open zijn, om in stilte te gedenken, een gedachteniskaars aan te steken en eventueel
een briefje te schrijven met een gebedsintentie en/of de naam van degene aan wie men
denkt. De voorgangers (Anne-Mieke van Oost en Bert de Wit) zullen aanwezig zijn, voor wie
behoefte heeft aan een gesprek. Om 14.30 sluiten de voorgangers en degenen die op dat
moment aanwezig zijn af met een middaggebed, waarin de teksten en namen op de briefjes
een plaats zullen krijgen. De inloop wordt uiteraard niet uitgezonden via Kerkomroep, maar de
afsluiting wel.
Voor elke (omroep)dienst geldt…
• dat wie een dienst wil bijwonen zich moet aanmelden, voor vrijdag 20.00 uur, via email
(eredienst@carnissehaven.nl) of telefonisch tijdens de Open Kerk-uren (0180
615449). Wie klachten heeft moeten we vragen om thuis te blijven. Wie zich heeft
aangemeld krijgt uiterlijk zaterdag een antwoordbericht. (Dit geldt dus niet voor
komende zondag.)
• dat dringend wordt geadviseerd (en vanaf 1 december zelfs verplicht wordt) om een
mondkapje te dragen bij het binnenkomen en uitgaan van de kerk. Als je eenmaal zit
mag je hem weer afdoen
• dat het mogelijk is om de diensten thuis online mee te vieren. De vieringen zijn te
volgen via www.kerkomroep.nl (vul in: ‘Barendrecht’ en klik op ‘Carnisse Haven’), of
via Youtube (zoek ‘Digicom Carnissehaven’). De vieringen blijven op de website
staan, zodat ze ook later kunnen worden bekeken en/of beluisterd. De liturgie voor de
kerkdiensten staat vanaf vrijdagavond op www.carnissehaven.nl.
• dat gebedspunten per email kunnen worden gestuurd naar
predikant@carnissehaven.nl. Voorbeden kunnen ook schriftelijk worden ingeleverd,
via het bakje onder het Lief- en leedbord in Carnisse Haven, of door ze te schrijven in
het gebedenschrift op de Gedachtenistafel achter in de kerk.
Andere activiteiten dan kerkdiensten
De tijdelijke verzwaring van de lockdown die twee weken geleden is ingegaan, is sinds
woensdagavond weer versoepeld. Die verzwaring had geen gevolgen voor onze
kerkdiensten, maar wel voor andere kerkelijke activiteiten. We mochten met niet meer dan 2
personen uit verschillende huishoudens tegelijk samenkomen. Daardoor konden kringen en
vergaderingen niet meer doorgaan. Er kan nu iets meer, maar we houden zullen ook de
komende tijd voorzichtig blijven en kringen en vergaderingen het liefst digitaal houden of
uitstellen. Het kinder- en jeugdwerk kan wel doorgaan.
Wat ook gewoon doorgaat is de Open Kerk: van maandag tot en met donderdag, van 13.0015.00 uur, voor het branden van een kaarsje, het kopen van een kaartje of zomaar een
gesprek.
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