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Aan de gemeenteleden en meelevenden,
In verband met de door de overheid uitgevaardigde adviezen en maatregelen heeft de
kerkvoogdij en kerkenraad zich beraadslaagd wat hiervan de gevolgen zijn voor onze
gemeente.
Allereerst willen wij van harte overnemen wat het breed moderamen van onze landelijke kerk
schrijft: “In het levende besef dat de Heere alle dingen regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij geval
maar uit Zijn Vaderhand ons toekomen, heeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid gegeven er op een
juiste en geestelijke wijze mee om te gaan en onszelf en anderen niet onnodig in gevaar te brengen.
Bijbels gezien kan hierbij gedacht worden aan maatregelen die oudtestamentisch genomen werden in
het geval er sprake was van melaatsheid en aan de maatregelen die genomen werden ter voorkoming
van de verspreiding ervan.”
In lijn met de maatregelen die de overheid heeft getroffen geeft de kerkvoogdij en kerkenraad de
volgende dringende richtlijnen en adviezen:
1. De diensten zullen bij de huidig geldende maatregelen voortgang hebben op aangepaste
wijze.
a. Er zullen 90 zitplaatsen zijn die ruimer worden opgesteld.
In de morgendienst worden diegenen uitgenodigd de dienst bij te wonen
waarvan de achternaam begint met de letter A t/m K en in de avonddienst
diegenen waarvan de achternaam begint met de letters L t/m Z.
Er zullen geen extra stoelen worden bijgezet wat kan betekenen dat de koster u
verzoekt naar huis te gaan indien alle zitplaatsen bezet zijn.
b. U wordt verzocht als familie bij elkaar te gaan zitten.
c. Het doorgeven van snoeprollen wordt ten zeerste afgeraden.
d. Zorg dat u op tijd bent. Eventuele gasten kunnen de nog vrije zitplaatsen
innemen vanaf 5 minuten voor aanvangstijd.
e. Ouderen en diegenen die verkouden zijn, hoesten, met koorts of een
verminderde weerstand hebben worden verzocht de diensten via de website
mee te luisteren. Twijfelt u ? Neem dan het zekere voor het onzekere en blijf
thuis.
f. Er zal geen kindercrèche zijn.
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g.

De gebruikelijke collecten zijn allen deurcollecten bij de uitgang.

2.

De verenigingen en catechisaties zullen vooralsnog doorgaan.

3.

Alle reguliere huisbezoeken worden voorlopig opgeschort en reeds gemaakte afspraken
komen te vervallen.

4.

Wij verzoeken u de website van onze gemeente regelmatig te raadplegen. Hierop zullen
wij de actuele maatregelen communiceren en de gemeente van een wekelijkse update
voorzien.

5.

Wij vragen u om de maatregelen te delen met anderen die met ons meeleven om
zodoende zoveel mogelijk geïnformeerd te krijgen.

Wij zijn ons ervan bewust dat het coronavirus ons allen raakt. We willen u dan ook oproepen om u
voor God te verootmoedigen. Wilt u voorbede doen in uw gebeden voor de zieken en de
behandelaars. Voor de overheid en adviserende instanties om wijsheid in de besluitvorming.
Gods Woord roept op om naast verootmoediging ons vertrouwen op Hem te stellen.
“Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met getrouwheid”

De kerkvoogdij en kerkenraad.

