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Aan: de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde  
 

Datum  : 2 juli 2021 
Onderwerpen : de kerkdiensten, bediening van de Heilige Doop op 4 juli, gemeentezang, de crèche 
 

Geliefde gemeente, 
 

In deze nieuwsbrief weer enkele mededelingen over de erediensten in de maand juli D.V. 
 

Kerkdiensten 
In de maand juli blijft de groepsindeling ongewijzigd. Een indeling in 5 groepen waarvan er steeds 2 per dienst naar de 
kerk kunnen komen, met uitzondering van bijzondere diensten zoals een doopdienst. Na de eerdere algemene verrui-
ming denken we nu bijzonder aan de gezinnen met jonge kinderen. Lange tijd kon alleen vader of moeder naar de kerk 
vanwege de oppas voor de allerkleinsten. De opening van de crèche is daarom een volgende stap die gezet zal gaan 
worden. 
 
De volgende groepsindeling is van toepassing: 

groep naam  naam  naam 

1 Baas t/m Gijssen   

2 Van Gilst t/m Jansen   

3 Kaan t/m Michiels   

4 Mijnders t/m Sinke en dhr. van der Aart 

5 Slingerland t/m Zwemer   

 

De groepsindeling voor de komende zondagen is als volgt: 

  morgen middag avond 

Juli 

zo-04 5 1 en 2 3 en 4 

zo-11 1 en 2 3 en 4 5 en 1 

zo-18 3 en 4 5 en 1 2 en 3 

zo-25 5 en 1 2 en 3 4 en 5 

 
 

Bediening Heilige Doop morgendienst zondag 4 juli 
Op zondag 4 juli zal in de morgendienst het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. In verband hiermee zal er 
voor één groep gelegenheid zijn om naar de kerk kunnen komen, in dit geval groep 5. Dat is een beperking, waarbij het 
wel zo blijft dat er gelukkig voor iedereen gelegenheid is om die zondag één keer naar de kerk te komen.  Daarnaast is 
er gelegenheid voor de doopouders en hun naaste familieleden om naar de kerk te komen.  
 
Gemeentezang 
Langere tijd is opgeroepen om ingetogen te zingen. Ook deze oproep komt te vervallen. De Heere geve dat de psalmen 
met hart en mond tot Zijn eer gezongen worden en de lofzang gaande gehouden mag worden. 
 
Crèche 
Vanaf zondag 11 juli zal de crèche weer worden geopend. De kleine kinderen van ouders die in de morgendienst aan de 
beurt zijn om naar de kerk te komen mogen worden gebracht. De oppasmoeders en jongeren die hen daarbij helpen 
komen dan bij voorkeur uit de groepen die de betreffende morgendienst niet aan de beurt zijn om naar de kerk te 
komen. De verdere organisatie hiervan berust bij mevr. H.D.J. van Zutphen-de Winter en mevr. M. van Veldhuisen-
Verhulst. 
 
Gebruik achteringang van de kerk 
Als de crèche weer wordt opgestart vanaf zondag 11 juli kan de zaal niet langer gebruikt worden bij het naar binnenko-
men van de kerk voor aanvang van de diensten. Hiervoor zal nu weer de achteringang van de kerk worden gebruikt. 
Voorzorgsmaatregelen zoals de onderlinge afstand van 1,5m, het inleveren van een registratiekaartje en het ontsmetten 
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van de handen blijven van kracht. Ouders die na de dienst hun kind ophalen in de crèche kunnen de kerk verlaten via 
de uitgang aan de zijde van het fietsenhok. Neem ook hierbij de 1,5 meter afstand steeds in acht.  
 
 

Opvolgen van de RIVM richtlijnen 
Het blijft van groot belang om de RIVM richtlijnen op te volgen. Als u corona gerelateerde klachten heeft, blijft u in ieder 
geval thuis. Als er een zieke is in uw gezin of huishouden, is het (ook als u op dat moment zelf geen klachten heeft) niet 
verstandig om naar de kerk te komen. Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.  
Van harte Gods onmisbare zegen toe gebeden.    
 

Namens het crisisteam,  
P.J. Francke, scriba 


