
Leden van de Hervormde gemeente ‘De Brug’ in Nieuweroord-Noordscheschut.

Door jullie financiële steun is het mogelijk dat er een predikant aan de gemeente verbonden is en kunnen wij 

in onze dorpen kerkgebouwen openhouden waar mensen zich thuis voelen en waar gemeenteleden zich met 

elkaar verbonden weten.

Hartelijk dank voor die betrokkenheid en daarom durven we het opnieuw aan om een beroep op jullie te 

doen.

 

We worden geconfronteerd met een virus dat de samenleving in haar greep houdt met alle gevolgen van 

dien. Ook de kerken worden hiermee geconfronteerd waardoor het niet meer mogelijk is om als gemeente 

samen te komen om te luisteren naar Gods Woord en Hem de lof toe te zingen. 

Momenteel worden de diensten via de livestream 

uitgezonden waardoor we thuis de diensten 

mee kunnen beleven. We zijn dankbaar dat er 

technische middelen zijn die dit mogelijk maken 

maar de situatie is echter verre van optimaal. 

Instabiliteit, verbindingsproblemen, stilvallend en 

wazig beeld en onduidelijk geluid zijn het gevolg 

van deze snel opgezette en tijdelijke oplossing. 

In het begin van de crisis was er nog hoop dat de getroffen 

maatregelen van korte duur zouden zijn.   

Dit is inmiddels ijdele hoop gebleken. Want ondanks het feit dat 

de beperkingen ten aanzien van het houden van kerkdiensten 

enigszins versoepeld zijn, wil dit niet zeggen dat we binnenkort 

als gehele gemeente weer bij elkaar kunnen en mogen komen.  

Laten we hopen, maar vooral bidden tot onze hemelse Vader dat 

we bewaard mogen blijven voor besmettingen en dat er spoedig 

een middel gevonden wordt om het virus te bestrijden.

Het uitzenden van diensten blijft dus nodig maar met de huidige, 

tijdelijke, voorzieningen is dit echter onmogelijk. 

ACTIE KERK-TV



De vraag waarvoor wij gesteld werden: welke oplossing is mogelijk? Om gemeenteleden die vanwege de 

Coronacrisis de komende maanden, of misschien nog wel langer, de erediensten niet kunnen of durven 

bijwonen in de gelegenheid te stellen toch mee te luisteren en mee te kijken is besloten om in beide 

kerkgebouwen professionele en stabiele camerasystemen te laten installeren. Deze systemen zijn optimaal 

ingesteld voor het uitzenden van kerkdiensten.

We hebben niet alleen gekeken naar een voorziening voor de korte termijn 

maar ook naar de toekomst. Denk aan de zieken en ouderen in de gemeente 

die niet altijd in de gelegenheid zijn om kerkdiensten bij te wonen. En dat 

aantal zal de komende jaren toenemen. Zo worden ook deze gemeenteleden 

in de gelegenheid gesteld te luisteren en te kijken naar de erediensten. 

Met het investeren in goede camerasystemen om 

KERK-TV uitzendingen optimaal te kunnen verzorgen uit 

de Immanuëlkerk alsook uit Rehobôth is een bedrag 

gemoeid van ongeveer € 20.000. Een forse, maar 

noodzakelijke investering om alle gemeenteleden 

optimaal te blijven betrekken bij de gemeente.

Tijdens bijzondere diensten kan een goed werkend 

camerasysteem ook uitkomst bieden. Denk bijvoorbeeld 

aan doop- of belijdenisdiensten waarin de kerk vaak 

overvol is. Op de zitplaatsen achter in de kerk is dan 

vaak niet te zien wat zich op het liturgisch centrum 

afspeelt. Door middel van de camera’s worden de 

beelden niet alleen uitgezonden maar ook getoond op 

de beamer. 

In het verleden is nooit tevergeefs een beroep op jullie gedaan wanneer extra uitgaven noodzakelijk bleken. 

Daarom durven we ook nu met een gerust hart en in het volste vertrouwen dat wij ook nu niet teleurgesteld 

worden, de vraag te stellen om met een extra bijdrage de aanschaf van de camerasystemen mogelijk te 

maken.

De bijdrage kan overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van de kerkrentmeesters onder nummer: 

NL09INGB0000809323. Dit onder vermelding van ‘Actie KERK-TV’.  

Ook kan gebruik gemaakt worden van de bijgevoegde acceptgirokaart.

Bij voorbaat dank voor jullie bijdrage!

De kerkrentmeesters


