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

Datum  :  23 september 2021 
Onderwerpen :  kerkdiensten en verenigingsleven 
 

Geliefde gemeente, 
 

In deze nieuwsbrief enkele mededelingen over de erediensten vanaf zondag 26 september D.V. 
 

Kerkdiensten 
Met het oog op de verruimingen die het kabinet dinsdagavond 14 september jl. heeft afgekondigd en die op zaterdag 
25 september aanstaande van kracht worden, wil de kerkenraad eveneens voorzichtig het beleid aanpassen. De huidige 
groepsindeling van 5 groepen waarbij steeds 2 groepen naar de kerk kunnen komen, heeft naar tevredenheid mogen 
functioneren. Hierbij werd per dienst steeds 40% van de leden en doopleden uitgenodigd. Vanaf zondag 26 september 
gaan we terug van 5 groepen naar 2 groepen. Deze verruiming houdt in dat het percentage van 40% wordt aangepast 
naar 50%. Door het wijzigen van de groepsindeling van 5 naar 2 groepen, komt de  groepsindeling en de verdeling van 
de groepen over de diensten zoals dat gecommuniceerd is in de nieuwsbrief van 2 september jl. hiermee te vervallen. 
 

De Heere heeft gegeven dat we een eigen herder en leraar uit Zijn Hand hebben mogen ontvangen. Daardoor ontstaat 
er ook een regelmatig patroon van preekbeurten en leesdiensten. De twee groepen worden vanaf aanstaande zondag 
26 september verdeeld over de morgen- en de avonddienst. De middagdienst wordt vrij gegeven, dat betekent dat het 
voor een ieder vrij staat om ’s middags de leesdienst bij te wonen. Als de dominee een vrije zondag heeft en er dus drie 
leesdiensten zijn, wordt hetzelfde patroon voortgezet. De twee groepen worden verdeeld over de morgen- en avond-
dienst, de middagdienst is vrij toegankelijk. 
 

De registratieverplichting is eveneens komen te vervallen. Dat betekent dat als u naar de kerk komt als uw groep aan 
de beurt is, u geen ingevuld registratiekaartje meer hoeft mee te nemen. Wel blijven we onze handen ontsmetten bij 
binnengaan van de kerk. Voor het naar binnengaan blijven we gebruik maken van de ingang aan de achterzijde. 
 

Het loslaten van de onderlinge afstand 1,5m roept verschillende gevoelens op bij gemeenteleden. Laten we deze ge-
voelens respecteren. Om die reden zijn de banken aan de zijkant waar de koster zit beschikbaar voor degenen met een 
kwetsbare gezondheid en voor degenen voor wie het loslaten van de 1,5m om welke reden dan ook nu nog een te grote 
stap is. 
 

Voor de gehele kerk geldt dat de tussenliggende banken nog niet worden vrijgegeven. Mocht u onverhoopt geen vrije 
plaats meer vinden, meldt u dan bij de koster. Voor het gehele middenblok en de banken aan de andere zijkant vervalt 
de 1,5m onderlinge afstand. De kerkenraad adviseert hierin wel om voorzichtig te zijn en steeds enige tussenruimte te 
laten. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. 
 

Bij het verlaten van de kerk mogen alle uitgangen weer worden gebruikt en vervalt het voorschrift om vak voor vak de 
kerk te verlaten. U verlaat de kerk op de manier zoals dat gebruikelijk was voor de corona-periode. 
 

Medio oktober hoopt de kerkenraad te bezien of, in het licht van de opgedane ervaring en de lokale omstandigheden, 
verdere opschaling mogelijk is. Met als uiteindelijke doel dat de gemeente weer in haar geheel mag opkomen onder het 
de bediening van het Woord en de sacramenten. 
 

Verenigingsleven 
De belangrijkste beperking die wordt opgeheven is het vervallen van de onderlinge afstand van 1,5m. Tevens geldt ook 
hier dat de registratieverplichting komt te vervallen. Wel is van belang om het aantal bewegingen zoveel mogelijk te 
beperken en op uw/jouw plaats te blijven zitten, het zgn. ‘placeren’. 
 
Opvolgen van de RIVM richtlijnen 
Het blijft van belang om de nog geldende 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 de kerkenraad, 
P.J. Francke, scriba voor schema z.o.z. 
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Groepsindeling per zondag 25 september 2021: 

groep naam  naam 

1 van der Aart t/m Koster 

2 de Kraker t/m Zwemer 

 
 
De verdeling van de groepen per zondag 25 september 2021: 

  morgen middag avond 

sept. zo-26 1 vrij 2 

okt. 

zo-03 2 vrij 1 

zo-10 1 vrij 2 

zo-17 2 vrij 1 

zo-24 1 vrij 2 

zo-31 2 vrij 1 

 


