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Aan de gemeenteleden en meelevenden, 

De kerkvoogdij en kerkenraad hebben op 19 mei besloten om de eerste versoepeling door te voeren 
rondom het Coronavirus. Formeel mocht dit op 1 juni maar in overleg hebben wij gekozen voor de 
eerste zondag na de versoepeling, 7 juni 2020. 
Gezien de kleine kerkzaal in combinatie met slechte ventilatiemogelijkheden is het voornemen de 
aanwezigen uit te breiden naar: 
• Voorganger 
• 1 Ouderling 
• 1 Diaken 
• Organist 
• Koster 
• Technicus 
• Gezinsleden van de dienstdoende ouderling en diaken 
Helaas is door de beperkte mogelijkheden de komende zondagen het beleid dat de kerkdiensten nog 
steeds zonder kerkgangers middels een livestream worden uitgezonden.  
Deze ingrijpende maatregel blijft voor ons helaas nodig om verdere verspreiding en besmetting te 
voorkomen. Hiermee refereren wij ook naar de aanvullende opmerkingen van premier Rutte van 31 
mei. 
 
Hoe verder 
Het ligt in de verwachting dat onze overheid op 22 juni een toelichting gaat geven op het verdere 
beleid. Wij hopen allen dat dit een bevestiging van de aangekondigde versoepelingen is. Aansluitend 
hierop wil de kerkvoogdij vergaderen en op 23 juni het nieuwe beleid met de kerkenraad afstemmen.  
Wij begrijpen de teleurstelling dat onze erediensten en gemeenteleven nog niet hervat kunnen 
worden. De ernst van deze pandemie is voor ons reden om ook niet de randen van het toelaatbare op 
te zoeken. Rest ons u te vragen de kerkvoogdij en kerkenraad in uw gebed op te dragen dat wij zicht 
mogen krijgen op oplossingen. 
De HEERE regeert: Psalm 93:4 Doch de HEERE in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote 
wateren, dan de geweldige baren der zee. 
De kerkvoogdij en kerkenraad.  
 
Alle data in de toekomst DV. 
 
De kerkvoogdij en kerkenraad. 
 


