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Geachte Gemeente 

  

Er werd allerwege gehoopt dat aan het einde van dit jaar de gevolgen van corona minder zouden 

zijn. Maar de situatie is geheel anders. ‘Maar nog is het einde niet’ is ook hier van toepassing, zo is 

te vrezen. De discipelen vroegen aan de Heere Jezus naar tekenen van Zijn toekomst en van de 

voleinding der wereld. Dan wijst de Heere Jezus op pestilentiën en meerdere andere zaken. “Doch 

al deze dingen zijn maar een beginsel der smarten”, zo onderwijst Hij. Even verder lezen we dat Hij 

zegt: “En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis 

allen volken; en dan zal het einde komen". Wij beleven nog steeds zeer ernstige en zorgelijke tijden. 

Gods sprake is in deze dingen over de gehele wereld en tot ons kerkmensen. Wie merkt het op? Wat 

werkt het uit? Waar brengt het ons? 

  

Naar aanleiding van de Lock-down worden de onderstaande wijzigingen in het Corona-beleid 

doorgevoerd, voor al deze maatregelen geldt: Tot D.V. 19 januari 2021: 

 

Voor kerkdiensten wordt een aanzienlijk  kleiner deel van de gemeente uitgenodigd dan vorige 

weken. We blijven de (plaatselijke) ontwikkelingen per week volgen en zo nodig wordt het aantal 

uitnodigingen verder aangepast. 

  

De crèche blijft open. In de praktijk wordt er weinig gebruik van gemaakt. 

  

Het Heilig Avondmaal van 24 januari wordt uitgesteld.  

  

De doopdienst van D.V. 27 december 2020 zal wel gehouden worden.  

  

Kerkenraadsvergaderingen mogen gehouden worden. 

  

Vergaderingen en avonden van verenigingen, commissies en koren kunnen niet plaatsvinden. 

  

Jeugdverenigingen, Kinderclubs, Jeugdkoor en Kinderkoor kunnen niet samenkomen. 

  

Catechisaties worden niet gehouden, met uitzondering van de belijdeniscatechisatie. 

  

De bibliotheek gaat weer dicht. 

  

Bezoeken door kerkenraadsleden blijven beperkt tot bezoeken die echt nodig zijn en waar de 

situatie en gezondheid het toelaten. Dit is naar inschatting van de kerkenraadsleden en 

gemeenteleden. Wij beseffen dat hierdoor verschillen kunnen ontstaan. Wij vragen uw begrip 

hiervoor. 

  

Uw kerkenraad 
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