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Aan: de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde  
 
Datum  : 27 maart 2020 
Onderwerp : gevolgen uitbraak coronavirus – mededelingen m.b.t. crisisteam  
 
Geliefde gemeente, 
 
Omdat het langer niet mogelijk zal zijn voor de gemeente om naar de kerk te komen en ook kerkenraads-
vergaderingen niet meer gehouden kunnen worden, zijn door de kerkenraad enkele besluiten genomen, 
die we hieronder zullen toelichten. 
De kerkdiensten vinden plaats in de aanwezigheid van slechts enkele kerkenraadsleden, een koster en een 
organist. Toch heeft het Woord nog mogen klinken, in de kerk en in vele huiskamers.  
De periode dat de kerkgang niet mogelijk zal zijn, zal naar verwachting nog geruime tijd duren. Leidend in 
alle omstandigheden is gehoorzaamheid aan de overheid, dit is in ieders belang. Vertegenwoordigers van 
drie deputaatschappen zijn in voortdurend contact met minister Grapperhaus. Vraag die daarbij iedere keer 
weer speelt, is hoe de algemene richtlijnen toe te passen zijn op de kerkdiensten. 
 
Crisisteam 
Er is een crisisteam samengesteld uit enkele kerkenraadsleden, waarvan één BHV-er en daarnaast een kos-
ter. De kerkenraad heeft het crisisteam mandaat gegeven om besluiten te nemen rondom alle corona-
gerelateerde zaken en om daarnaast urgente zaken af te handelen. De volgende personen maken deel uit 
van het crisisteam: ouderling L.M. Harthoorn (voorzitter), diaken A.P. Strijbis (BHV) en de ouderlingen P.J. 
Francke en J.J.D. de Koeijer, vergezeld door koster D.M. Boone.  
 
Livestream 
De kerkenraad heeft besloten tot het uitzenden van een livestream tijdens de kerkdiensten. Tijdens deze 
uitzonderlijke situatie waarin geen enkel lid of dooplid in de kerk een dienst kan bijwonen, wordt het be-
lang hiervan onderkend. Met name voor onze kinderen en  jongeren. Dat de predikant die zich tot hen richt 
in zijn preek, ook door  hen gezien kan worden, om zo het gesproken Woord te ondersteunen.  
Er wordt hard gewerkt aan de realisatie. De livestream zal gekoppeld worden aan kerkdienstgemist.nl. Tij-
dens het gebed zal er geen beeld zijn. Bij het terugluisteren van de dienst zal geen beeld meer beschikbaar 
zijn. Als de Heere geeft dat het weer mogelijk zal zijn om als gemeente op te gaan naar Zijn huis, zal de live- 
stream weer worden beëindigd. 
 
Collecten 
De kerkenraad heeft verschillende vragen gekregen over de collecten. Het is niet mogelijk om uw liefde- 
gaven in de collectezakken te doen op zondag. Hierover heeft de kerkenraad gesproken, maar het eerste 
wat opgemerkt is dat we hierin nog nooit beschaamd zijn. En daarbij, is het wel gepast om in deze nood te 
spreken over teruglopende inkomsten? Anderzijds, er sprak liefde en betrokkenheid uit de vragen. Zoals 
eerder aangegeven gaat de periode waarin de kerk gesloten zal blijven voor de gemeente lang(er) duren. 
Dat vraagt wel om een antwoord. In de gemeentegids staan de rekeningnummers van kerk, bouwfonds en 
diaconie genoemd. Echter, op de website van de gemeente zal  het eveneens mogelijk worden gemaakt om 
uw gaven af te zonderen voor de dienst van de Heere. Er komt een systeem met twee knoppen, één voor 
kerk- en bouwfonds en één voor de diaconie, waarmee op eenvoudige wijze geld kan worden overgemaakt. 
De uitgifte van collectemunten zal worden opgeschort gedurende de periode dat het niet mogelijk zal zijn 
om als gemeente samen te komen in de kerk. 
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Liturgie 
Er blijkt behoefte te zijn om voorafgaand aan het meeluisteren van de diensten de liturgie te kunnen inzien. 
Kerkdienstgemist.nl blijkt hierin te kunnen voorzien. Het streven is om uiterlijk op zaterdag om 18.00 uur 
de liturgie van de drie diensten van de daaropvolgende zondag daar te vermelden. 
Dit gaat als volgt in zijn werk: op kerkdienstgemist.nl gaat u naar de Gereformeerde Gemeente Waarde (u 
kunt die instellen als ‘mijn kerk’). Daar ziet u bovenaan ‘Overzicht’, ‘Uitzendingen’ en ‘Agenda’. U gaat naar 
agenda en klikt daar op de datum van de zondag die van toepassing is. Als u vervolgens verder naar bene-
den scrolt, worden de drie diensten van die zondag met de bijbehorende liturgie zichtbaar. 
 
De Heere geeft ons nog tijd voor bezinning, Hij gedenke ons allen in deze bijzondere omstandigheden en de 
sprake die daar van uit gaat. Allen, jong en oud, Gods onmisbare zegen toegewenst met de woorden van 
psalm 121:4: 

De HEER’ zal u steeds gadeslaan,                                                                                                                                        

Opdat Hij in gevaar, 

Uw ziel voor ramp bewaar'; 

De HEER’, 't zij g' in of uit moogt gaan, 

En waar g' u heen moogt spoeden, 

Zal eeuwig u behoeden. 

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


