
“God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp  
gebleken in benauwdheden.”(Psalm 46:2)  
 

 
Geacht gemeentelid,         
 
Opnieuw heeft onze overheid de regelgeving rondom de bestrijding van het coronavirus afgelopen 
maandagavond 23 maart aangescherpt. Alle bijeenkomsten en evenementen in Nederland zijn tot 1 
juni verboden. Voor kerkdiensten en religieuze bijeenkomsten werd een uitzondering gemaakt en is 
de grens getrokken bij maximaal 30 personen. Als kerkenraad van de Hervormde Gemeente 
Polsbroek & Vlist hebben we hierover nagedacht en willen u in deze brief verder informeren. 
 
1. Wat betreft de zondagse erediensten… 
Officieel is het nog steeds toegestaan de zondagse erediensten te houden zoals dat tot afgelopen 
zondag gebeurde. Nu wel met een maximum van 30 personen verspreid zittend in het kerkgebouw. 
Toch hebben we op dringend advies vanuit de PKN en uit veiligheidsoverwegingen ervoor gekozen de 
diensten vanaf komende zondag 29 maart te houden (om 9.30 en 18.30 uur) in zo’n klein mogelijke 
eenheid: predikant, ouderling, diaken, organist, technicus. Deze diensten worden in Silo opgenomen. 
Gemeenteleden kunnen de diensten alleen thuis meebeleven via kerkradio of kerkdienstgemist.nl.  
 
 2. Collectegeld… 

Vanaf dit weekend zal het mogelijk zijn om via een smartphone mee te doen met de collecte. 

Hiervoor is de Givt-app nodig; je kunt na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen 

met geven. Je verdere registratie kun je ook op een later moment afronden. Downloaden van de app 

kan op www.givtapp.net/download. 

Op de website van Kerkdienstgemist staat rechtsonder het Givt logo:  
Door hierop te klikken opent het Givt programma dat het geven aan de collecte 
mogelijk maakt. Voor hen die de app al hebben geïnstalleerd is het aan te 
bevelen om de QR-code te scannen met hun smartphone of direct de Givt-app op de smartphone te 
openen.  
 
Na het invoeren van het bedrag voor de eerste collecte (diaconie 
en kerk) is het mogelijk om een bedrag voor de tweede collecte 
toe te voegen. De tweede collecte is de ene week een extra 
collecte en de andere week bestemd voor de GZB (de 
zendingsbusjes). Zij die de app nog niet hebben geïnstalleerd of 
gebruikers zonder smartphone kunnen ook direct een bedrag 
invullen en geven. Hierbij kan er maar één collecte worden 
gekozen. Aan het gebruik van deze app zijn kosten verbonden.  
 
Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om uw giften per bank over te maken: 
Collecte Banknummer Tenaamstelling 
Diaconie NL98 RABO 0337 1794 09 Diaconie Herv Gem Polsbroek & Vlist 
Kerk NL18 RABO 0337 1371 02 Herv. Gem. Polsbroek & Vlist 
GZB zendingsbusjes NL86 RABO 0337 1261 78   Diaconie inz. zendingscommissie 
 
Bij het direct overmaken op één van de bovenstaande rekeningnummers graag hierbij het doel van 
de gift vermelding. 
 
3. Uur van bezinning en gebed… 
Nu alle gemeentelijke activiteiten plotseling stil liggen, willen we op de woensdagavond van 20.00-
20.30 uur via de kerkradio en kerkdienstgemist.nl een moment van Woord, gebed en muziek 
uitzenden. Predikant en ambtsdragers zullen bij toerbeurt een korte meditatie verzorgen. Naast 
orgelspel zal er gebeden worden waarbij u ook de gelegenheid hebt om gebedspunten aan te dragen 

http://www.givtapp.net/downloadd


   
(uiterlijk dinsdagavond) via bazuin@hervormdpolsbroekenvlist.nl. De eerste uitzending is op  
D.V.  woensdagavond 1 april om 20.00 uur. 
 
4. Wat betreft omzien naar elkaar en een helpende hand … 
Nogmaals herhalen we hoe belangrijk het is dat er naar elkaar wordt omgezien. Al kunnen we elkaar 
niet bezoeken, een telefoontje, een kaart of tekening door de brievenbus doet goed. Naast dat we in 
deze onrustige tijd de handen vouwen, steken we ze ook uit de mouwen om elkaar te helpen waar 
het nodig is. Het landelijk initiatief www.nietalleen.nl wordt ook in onze gemeente actief opgepakt.  
Geef uw hulpvraag door aan www.nietalleen.nl  dan wordt u zo spoedig mogelijk geholpen met uw 
hulpvraag. Lukt dit u niet dan kunt u voor een praatje of hulpvraag ook contact opnemen met  Wilma 
van den Dool 0182-309732 of Janie Meerkerk 0182-309884 
 
5. Wat betreft crisispastoraat… 
Uiteraard mag u altijd in crisissituaties een beroep doen op de predikant of een van de 
wijkouderlingen. Hieronder volgen hun gegevens: 
 
Naam Adres Telefoon Email 
Ds. C. Boele Dorp 42, Polsbroek 309231 /  

06-46785968 
predikant@hervormdpolsbroekenvlist.nl 

J. Aantjes West-Vlisterdijk 11, Vlist  501427 janaantjes@hervormdpolsbroekenvlist.nl  
K.C. den Besten Dorp 48, Polsbroek 309909 christiaandenbesten@hervormdpolsbroekenvlist.nl 
B. Meerkerk Dorp 81, Polsbroek  309884 b.meerkerk@ppp-agro.nl 
J. Hogendoorn Oost-Vlisterdijk 44, Vlist 384290 janhogendoorn@hervormdpolsbroekenvlist.nl 
T. van Steeg Dorp 81a, Polsbroek 307293 tijmenvansteeg@hervormdpolsbroekenvlist.nl 
H.C. Snoek, 
jeugdouderling 

Bonrepas 6, Vlist 309489 hc.snoek@hetnet.nl 

 
6. Als u vragen hebt …  
Heeft u vragen of wilt u iets doen wat ons kan helpen dan kunt u contact opnemen met de scriba, 
dhr. M. Bogaard (scriba@hervormdpolsbroekenvlist.nl) tel: 309775, dhr. R. Bregman 
ronbregman@hervormdpolsbroekenvlist.nl tel: 309529, of ds. C. Boele (gegevens zie 5.) Ook op de 
website van onze gemeente (www.hervormdpolsbroekenvlist.nl) kunt u nadere berichtgeving volgen. 
 
Als u vragen hebt…  kan het lezen van bijvoorbeeld Psalm 46 u mogelijk hulp en troost bieden. De 
dichter mag het uitzingen in vers 2: “God is ons een toevlucht en veilige vesting: Hij is in hoge mate 
een hulp gebleken in benauwdheden!” Ook in vers 8 en 12 uit de dichter zijn vertrouwen: “De HEERE 
van de legermachten is met ons: de God van Jakob is voor ons een veilige vesting”.   Dat bid ik u toe, 
dat God in Zijn Zoon Jezus Christus bij u is.  
 
Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Polsbroek & Vlist 
 
 
Scriba: M. Bogaard  
Polsbroek 27 maart ’20 

mailto:bazuin@hervormdpolsbroekenvlist.nl
http://www.nietalleen.nl/
mailto:predikant@hervormdpolsbroekenvlist.nl
mailto:janaantjes@hervormdpolsbroekenvlist.nl
mailto:christiaandenbesten@hervormdpolsbroekenvlist.nl
mailto:b.meerkerk@ppp-agro.nl
mailto:janhogendoorn@hervormdpolsbroekenvlist.nl
mailto:tijmenvansteeg@hervormdpolsbroekenvlist.nl
mailto:hc.snoek@hetnet.nl

