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Aan: 
 
De gemeenteleden van de 
Open Hof Kerk 
Katwijk aan den Rijn  

Gereformeerde Kerk Open Hof 
Katwijk aan den Rijn 

Rijnstraat 18 
2223 EE  Katwijk aan den Rijn 

E-mail: ledenadministratie@openhofkerkkatwijk.nl 
Rekeningnummer 

Diaconie: NL18 RABO 0331 7018 04 
Kerk: NL02 RABO 0331 7018 98 

 
Datum: 29 april 2020 

  

 

Geachte gemeentelid, 
 
Vorige week heeft minister-president Mark Rutte aangegeven dat samenkomsten vooralsnog 
niet kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat we een heel belangrijk en centraal onderdeel van ons 
gemeenteleven, waarin we God en elkaar ontmoeten, voorlopig nog zullen moeten missen.  
 
Sinds 15 maart jl. vinden via de website www.kerkomroep.nl en ons youtubekanaal alternatieve 
kerkdiensten plaats. Zie ook onze communicatiepagina op de website. Velen van u krijgen de 
nieuwsbrieven per e-mail. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet, geeft dan uw e-mailadres door aan 
ledenadministratie@openhofkerkkatwijk.nl.  
 
Het is afwachten wanneer de samenkomsten in onze Open Hof weer zullen plaatsvinden. Heeft 
u of heb jij behoefte aan een gesprek, laat het ons weten. De namen en contactgegevens van 
onze mentoren en predikant staan op www.openhofkerkkatwijk.nl vermeld. 
 
Geen kerkdiensten betekent ook geen collectes. Om onze diaconale opdracht gestalte te geven 
en onze kerk in stand te houden zijn de collectes van groot belang. Aan een oproep in 
KerkContact, de nieuwsbrief en op de website van de kerk om een bijdrage over te maken, is 
door een aantal mensen gehoor gegeven, waarvoor onze hartelijke dank. 
 
Om de betalingsmogelijkheden uit te breiden gaan we hieraan nu een collecte-app toevoegen. 
Middels deze app kan via de smartphone geld worden gegeven aan de kerk. Wij hebben gekozen 

voor de app . De Givt-app is gratis te downloaden via de App Store of Google Play Store. 
Deze app maakt het mogelijk zeer eenvoudig via je smartphone geld over te maken naar de 
Open Hof, maar ook naar andere kerken en doelen. Dit gebeurt online dus het geld geven kan 
op ieder gewenst moment. Op de website van de Open Hof staat informatie inzake het in gebruik 
nemen van de app en een handleiding voor het gebruik ervan. Deze app is een welkome 
toevoeging op de bestaande betalingsmogelijkheden. Ook na de coronaperiode zetten we deze 
betalingsmogelijkheid voort. De Open Hof hoopt dat u gebruik zult maken van een van deze 
betalingsmogelijkheden en dat wij op uw bijdrage(n) mogen rekenen.   
 
Met een vriendelijke groet,  
 
Kerkbestuur    Diaconie  College van Kerkrentmeesters 
 
 
Henk-Jan Glasbergen, vrz.   Cees Zwaan, vrz. Kees Ouwehand, vrz. 

http://www.kerkomroep.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCdQT0BWMirvb2beAi53AI_g
https://openhofkerkkatwijk.nl/pastoraat/

