
Gemeente van Christus in Sint Jansklooster Kadoelen 
 

De kerkenraad is bij elkaar geweest om o.a. te spreken over de invulling van de komende 3 
zondagen. Ze heeft het volgende besluit genomen:  

Voor de komende 3 zondagen ( 22, 29 en 5 april) wordt op de zondagmorgen een 
overdenking  gehouden in onze kerk. In deze overdenking worden de afkondigingen gedaan, 
vindt er voorbede plaats, wordt de Schrift geopend en enkele liederen gezongen. 

Deze overdenking begint om 09:30 en wordt uitgezonden via internet. 
Bij deze overdenking zijn aanwezig de voorganger, enkele ouderlingen en een organist. 
Geen gemeenteleden!  
 
We begrijpen dat het een diep ingrijpende maatregel is om niet als gemeente samen te 
komen. Maar we denken op dit moment niet anders te kunnen. Wel roepen we u op om 
gebruik te maken van allerlei moderne communicatie middelen om te luisteren naar een 
eredienst. 

U kunt onze eredienst (of een anderen) volgen via de site van de kerk en kerkdienst gemist.  
• gkvsintjansklooster.nl 
• kerkdienstgemist.nl GKV    

Een andere mogelijkheid om een dienst te volgen is via 
• kerkomroep.nl GKV 

 
Ook kunt u een landelijke kerkdienst volgen op zondag 22 maart. Deze dienst wordt 
opgenomen door LPB media in GKv De Hoeksteen te Bergentheim waarin ds. R. Kramer 
voorgaat. De kerkdienst is zondag 22 maart 2020 te zien om 10.30 uur via 
www.beleefmee.nl (ook zonder inlog), de Facebookpagina van Beleefmee.nl of het YouTube 
kanaal van LPB media! 

Voor alle duidelijkheid: dit besluit is zo genomen met de kennis van nu. Als de overheid 
andere maatregelen gaat nemen zullen we dit besluit moeten heroverwegen. 

Zoals al eerder gemeld communiceren we via de mail, facebook, whatsapp en met behulp 
van kopieën voor de mensen die Ons Kerkgezin op papier krijgen. 

Ook vragen we u om aandacht te geven aan ouderen en mensen die al langere tijd thuis 
zitten. Stuur een kaartje, bel eens iemand.  

We wensen u en jullie goede zondagen toe waarin Gods Naam geëerd kan worden. 

Speciaal voor de kinderen, (namens Kind en Eredienst) 
Hier is een mooie kleurplaat. Print deze uit, kleur en/of versier hem mooi en gooi hem bij 
iemand in de bus die wel wat steun, liefde en aandacht kan gebruiken.  

Denk bijv. aan de oudere, eenzame, zieke mensen. 
Alvast bedankt voor jullie creaties! 
 

Vanaf a.s. maandag komt er elke dag een bijbel verhaal met verwerking op de site 
https://creatiefkinderwerk.nl/ . Deze is vanaf 7 uur s morgens te zien en tot een week nog 
terug te kijken. Echt een aanrader voor elke dag bijbelonderwijs thuis met veel leuke 
creatieve ideeën erbij. 

 

De kerkenraad  




