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Protestantse Gemeente Halle & 

Protestantse Gemeente Varsseveld 

Beste gemeenteleden, 

 

Het coronavirus heeft het dagelijks leven in de afgelopen weken sterk beïnvloed. Scholen zijn gesloten, 

veel winkels gaan dicht, mensen wordt aangeraden sociale contacten te mijden en bijeenkomsten met 

grotere groepen mensen worden sterk ontraden of afgelast.  

Ook de activiteiten van onze beide gemeenten worden door deze maatregelen getroffen. Als kerkenraden 

van de protestantse gemeenten Halle en Varsseveld leek het ons daarom goed om u te informeren over 

de manier waarop het kerkelijk leven doorgaat en wat u van ons kunt verwachten. 

Nieuwe manieren  
Het is een onzekere tijd. Het coronavirus geeft 
een gevoel van kwetsbaarheid in 
leven en samenleven. Nu het 
kerkelijk gebeuren stil ligt, is 
er meer dan anders het besef 
dat we bij elkaar horen en 
elkaar nodig hebben. Het 
vanzelfsprekende van de 
zondagse samenkomsten of de 
doordeweekse ontmoetingen is opeens niet 
vanzelfsprekend meer. De ongewone situatie 
nodigt uit om naar nieuwe manieren te zoeken 
om toch contact te houden, in de gemeente en 
in de buurt. Kerkdiensten worden digitaal 
uitgezonden, u leest daar in deze nieuwsbrief 
meer over. Op gezette tijden kunt u in de 
Grote of Laurentiuskerk in Varsseveld terecht, 
voor een moment van bezinning. Het bezoek-
werk staat op een laag pitje. Tenzij de nood 
echt aan de man of de vrouw komt, dan kunt u 
natuurlijk op ons rekenen. Het lastige is dat 
niet zeker is hoe lang dit allemaal gaat duren, 
het kon wel eens na Pasen worden. Maar als we 
elkaar tegen die tijd ergens onderweg tegenko-
men, wie weet dat dan een onbekende zich bij 
ons voegt. Een vreemdeling, die -als Hij het 
brood weer met ons breekt- zich herkennen 
laat als de Levende Heer!  
 
ds. Frederiek Lunshof 

Kerkdiensten 

Vanwege het dringende advies om bijeenkomsten 

met grotere groepen mensen af te gelasten, zijn 

alle kerkdiensten in Varsseveld en Halle sinds 15 

maart afgelast. Wel wordt elke zondagochtend om 

10.00 uur in de Grote of Laurentiuskerk een 

dienst gehouden met alleen de meest noodzake-

lijke mensen: een koster, organist, een ouderling, 

een voorganger, iemand die de beamer bedient 

en enkele zangers. Deze diensten zijn niet 

toegankelijk voor kerkbezoekers. Wel zijn ze live 

te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/

stations/368-Protestantse-gemeente-Varsseveld--

-Lokatie-Varsseveld. Ook voor mensen uit Halle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daarnaast kunnen de diensten later in de week 

worden teruggekeken. Op dezelfde manier zullen 

de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 

de Paaswake doorgang vinden, er van uitgaande 

dat de maatregelen die nu gelden, zullen worden 

verlengd. 

 

Pastoraat 

Vanwege het advies om sociale contacten te 

vermijden, zal pastoraat door vrijwilligers en 

predikanten in principe alleen telefonisch gebeu-

ren. In crisissituaties kunt u wel een beroep doen 

op pastorale ondersteuning, en zullen predikanten 

in overleg met de betrokkenen wel op bezoek 

komen. Mocht een van onze gemeenteleden met 

het coronavirus besmet raken, dan zal in overleg 

met de GGD worden besloten wat verstandig is 

met betrekking tot pastorale ondersteuning. De 

telefoonnummers van de predikanten vindt u in 

Dubbelspoor.  

Aan verjaardagen en huwelijksjubilea zal op een 

later moment aandacht worden besteed. 

Ook de gebruikelijke bloemengroet vanuit de 

kerkdienst is tijdelijk opgeschort. 

 

Uitvaarten 

Predikanten zijn in deze periode gewoon beschik-

baar voor uitvaarten. Daarbij gelden de regels die 

de branchevereniging van uitvaartondernemers 

heeft vastgesteld: maximaal 30 bezoekers. 

 

Open kerk 

Om in deze tijd ruimte te bieden voor bezinning, 

heeft de kerkenraad van Varsseveld besloten om 

de Grote of Laurentiuskerk open te stellen op 

woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 14.00-

17.00 uur. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te 

steken, tot jezelf te komen. Ook is er gelegenheid 

voor een gesprek, op gepaste afstand. Uiteraard 

worden bij deze openstelling de aanwijzingen van 

het RIVM in acht genomen met betrekking tot 

aantallen mensen en het bewaren van afstand tot 

elkaar. 

Luiden van de klok 

In aansluiting op de oproep van de Raad van 

Kerken zullen op de woensdagen 18 en 25 maart 

en 1 april van 19.00 tot 19.15 uur de klokken geluid 

worden van de Grote of Laurentiuskerk in Varsse-

veld en van de Grote Kerk in Halle. Daarmee 

willen we als gemeenten iedereen die is getrof-

fen door het coronavirus een hart onder de riem 

steken. 
  

Oog voor elkaar 

Vanuit de overheid heeft onder 

andere premier Rutte iedereen 

opgeroepen om oog te hebben 

voor elkaar. Die oproep willen 

wij als kerkenraden uiteraard 

van harte ondersteunen. 

Daarnaast kan er in noodsitua-

ties, bijvoorbeeld een quarantai-

ne, een beroep worden gedaan op de diaconie. De 

telefoonnummers en e-mailadressen vindt u achter 

in Dubbelspoor.  

 

Overige activiteiten 

Voor alle andere activiteiten, zoals vergaderingen, 

groepsbijeenkomsten, jeugdwerk en dergelijke, 

geldt dat deze tot nader order niet doorgaan. 

 

Duur maatregelen en verdere informatie 

Op dit moment is het onduidelijk hoe lang de 

getroffen maatregelen gaan duren. Beide kerkenra-

den houden de ontwikkelingen bij, en zullen steeds 

de adviezen volgen die de overheid en het RIVM 

geven. Voor updates en het laatste belangrijke 

nieuws kunt u terecht op de websites: 

www.kerkhalle.nl en www.pgvarsseveld.nl. 

De Facebookpagina’s van beide gemeenten zijn 

beschikbaar voor uitwisselen van ervaringen om 

ook zo wat binding met elkaar te houden. 

 

E-mailadres doorgeven 

Ten slotte: velen van u ontvangen deze nieuwsbrief 

per post. Om iedereen snel te kunnen informeren 

en postzegels en het milieu te sparen ontvangen 

we zo mogelijk graag uw e-mailadres. U kunt deze 

doorgeven via kerk.buro@gmail.com voor 

Varsseveld en via scriba@kerkhalle.nl voor Halle. 

 

Met een hartelijke groet namens beide kerkenra-

den, 

 

Annie Basters, voorzitter  

Jannie Klein Lebbink, scriba 
(Protestantse Gemeente Halle) 

 

Henk Rougoor, voorzitter  

Theo Rutgers, scriba  
(Protestantse Gemeente Varsseveld) 


