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Aan: de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum  : 15 maart 2020       
Onderwerp : gevolgen uitbraak coronavirus  -  update    

 
Geliefde gemeenteleden, 
De overheid heeft besloten dat vanaf maandag 16 maart 2020 alle scholen gesloten zullen zijn. 
In verband hiermee komen ook de catechisatielessen te vervallen. 
 
Met hartelijke groet en heilbede, namens de kerkenraad,  
Ouderling G. van Veldhuisen, preses     ouderling P.J. Francke, scriba  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Datum  : 13 maart 2020       
Onderwerp : gevolgen uitbraak coronavirus      

 

Geliefde gemeenteleden,  
De HEERE regeert, dat de volken beven. Laten wij ons nederbuigen voor Zijn voetbank (Psalm 99:1).  De 
overheid heeft maatregelen aangekondigd die ons kerkelijk leven raken. Zo is uitgesproken dat bij bijeen-
komsten niet meer dan honderd personen tegelijk aanwezig mogen zijn. Als kerk willen we ons, op grond 
van Gods Woord, richten naar wat de overheid ons voorhoudt. De maatregelen zijn genomen met het oog 
op de volksgezondheid.  
Concreet betekent dit het volgende, met onmiddellijke ingang, voor onze gemeente:  
• De bediening van de sacramenten wordt uitgesteld.  

• De bijeenkomsten van alle verenigingen worden uitgesteld.  

• De catechisaties gaan vooralsnog door, zolang ook het voortgezet onderwijs doorgaat.  

• De huisbezoeken worden uitgesteld.  

• De kerkdiensten worden gehouden, waarbij er maximaal 100 personen tegelijk in het kerkgebouw wor-
den toegelaten volgens het onderstaande schema D.V. Er is geen kinderoppas.  De plaatsen worden 
toegewezen door de koster. 

• De kerkenraad verzoekt in de kerk geen versnaperingen door te geven. 

• De kerkdiensten zijn te beluisteren middels de scanner, de kerktelefoon en via kerkdienstgemist.nl. 

• De kerkenraad verzoekt alle ouderen (vanaf circa 70 jaar), zwakkeren, zieken en verkouden mensen 
thuis te blijven en de diensten via de scanner, kerktelefoon of kerkdienstgemist.nl mee te beleven.  

• De ouderenmiddag van 19 maart wordt uitgesteld. 
• De ledenvergadering van 24 maart wordt uitgesteld.  

• De zangavond van 28 maart komt te vervallen 
• De weekdienst van donderdag 2 april komt te vervallen 
 

We willen de kerkdiensten zo lang mogelijk laten doorgaan, maar op een zodanige wijze dat er niet meer 
dan ongeveer 100 mensen in de kerk zijn. We doen dit door de diensten steeds voor één wijk te houden, 
volgens de onderstaande verdeling. De wijkindeling treft u aan op pagina 8 van de gemeentegids en bij de 
vermelding van uw naam in het alfabetische overzicht van leden en doopleden. Mochten er nieuwe ont-
wikkelingen zijn, dan wordt u op de hoogte gesteld van eventuele aanvullende maatregelen. 
 

zondag 15 maart morgendienst wijk 1 zondag 22 maart morgendienst wijk 4 

zondag 15 maart middagdienst wijk 2 zondag 22 maart middagdienst wijk 5 

zondag 15 maart avonddienst wijk 3 zondag 22 maart avonddienst wijk 6 
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Op onze website gergemwaarde.nl treft u deze brief eveneens aan. Algemene en actuele informatie kunt u 
vinden op gergeminfo.nl.  
 

Geliefde gemeente, rond het coronavirus heerst veel vrees en angst. Er kan een behoefte zijn om voortdu-
rend geïnformeerd te willen worden over het verloop van de ziekte. Ons past een uitnemender houding, 
namelijk om op te merken hoe Gods hand hierin is. Dat moge ons in de binnenkamer brengen, smekend om 
het onderwijs van Gods Woord, door Zijn Geest, Die in al de waarheid leidt en Die zondaren leidt tot Chris-
tus, Die gebrokenen van hart geneest (Luk. 4:18). 
 

Met hartelijke groet en heilbede, namens de kerkenraad,  
 
 
Ouderling G. van Veldhuisen, preses     ouderling P.J. Francke, scriba  


