Nieuwsbrief nummer 44, november 2021
Geliefde medereizigers,
Helaas moesten we de lezing van 8 oktober jl. annuleren i.v.m. corona.
De stuurgroep meent dat onder de huidige omstandigheden, waaronder een locatie waar de
onderlinge afstand van 1,5 meter etc. gewaarborgd kan blijven, de lezing hervat kan worden.
Dit houdt in dat de lezing van de Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK) vrijdagavond 26
november (DV) plaats zal vinden.
Als jaarthema is gekozen voor: ‘Geestelijke toerusting in een veranderend klimaat’.
In Nederland worden christenen een steeds kleinere minderheid. Het begrip voor Bijbelse
opvattingen over seksualiteit en ethische kwesties verdwijnt steeds meer. De positie van het
bijzonder onderwijs wordt steeds vaker ter discussie gesteld. Hoe kunnen christenen zich
opstellen in een klimaat waarin nog maar weinig begrip is voor Bijbelse opvattingen en
standpunten?
In de eerste lezing willen we stilstaan bij Christenen in andere werelddelen. Hoe gaan zij om
met hun situatie? En kunnen wij misschien iets van hen leren? De titel van de eerste lezing is:
lessen van vervolgde christenen om weerbaar te zijn.
Spreker is Richard Groenenboom en hij wil ons een spiegel voorhouden. Groenenboom is als
journalist en woordvoerder werkzaam bij Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK), een
organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. De afgelopen jaren sprak hij wereldwijd
veel vervolgde christenen.
Ze leerden hem hoe je als christen geestelijk weerbaar kunt zijn in een klimaat van onbegrip en
vervolging.
Datum
Aanvang
Locatie
Parkeren

: D.V. vrijdagavond 26 november 2021.
: 20.00 uur (toegang gratis – collecte voor SDOK)
: Kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente (HHG),
Oude Rijksweg 436 te Rouveen.
: ruim voldoende gelegenheid voor parkeren naast de kerk

We hanteren de volgende corona maatregelen (we volgen de geldende RIVM-richtlijnen):
Aanmelding vooraf is verplicht (alleen het vermelden van uw naam is voldoende) via
een mail naar leusenseconferentie@gmail.com
of een telefoontje naar 0529-426461 (fam. Schuurman).
Bij verplaatsen in en rond het kerkgebouw blijven we het mondkapje gebruiken.
Handen ontsmetten bij binnenkomst verplicht
Geen handen schudden, hoesten en niesen in de elleboog.
We houden 1,5 meter afstand, óók bij het binnenkomen en uitgaan.
Onze jas nemen we mee naar onze zitplaats.
Tussen de zitplaatsen houden we 1,5 m. afstand (een huisgezin mag naast elkaar zitten)

-

Het aantal zitplaatsen in de kerk is door de in acht te nemen afstand beperkt tot 70. We
kunnen dus ruim voldoende afstand houden.
Mocht u zich na aanmelding onverhoopt willen afmelden of mocht u een vraag hebben,
stuur dan gerust een email of telefoontje.

Ook via internet
Rechtstreeks de lezing (met beeld) volgen kan ook, via de link:
https://hhg-hasseltrouveenzwolle.nl/kerkradio.html
Klik hierna op ‘>> volgen met beeld <<’.
Bij de uitgang van de kerkzaal staat een bus voor een gift voor de SDOK (in het programmaboekje zal ook een QR-collectecode worden vermeld, deze code staat ook op onze website).
Allen die thuis de lezing bijwonen kunnen een gift overmaken via de bank. (bankreknr. NL 76
INGB 0000249300 t.n.v. SDOK Gorinchem).
Tenslotte
Jong en oud wordt opnieuw hartelijk uitgenodigd!
Mochten de overheidsrichtlijnen toch de komende dagen nog wijzigen en de lezing daarom niet
door zou kunnen gaan, dan ontvangt u daarvan uiterlijk donderdagavond een extra nieuwsbrief
van ons.
Met hartelijke groet,
Namens de stuurgroep Leusense Conferentie,
J. Visscher

