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Aan: de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde  
 
Datum  : 30 juni 2020 
Onderwerp : erediensten vanaf 1 juli D.V. 
 

Geliefde gemeente, 
 
In de nieuwsbrief van 2 juni is ingegaan op de veranderende omstandigheden per 1 juni en mogelijke ver-
anderingen per 1 juli. Vanaf zondag 7 juni zijn de catechisanten in de gelegenheid geweest om de kerkdien-
sten bij te wonen. Het stemde de kerkenraad tot grote blijdschap hen weer in de kerk te mogen ontmoe-
ten. Ook onder hen werd de kerkgang gemist. Op verzoek van één van de catechisanten is gezongen ‘Wat 
blijdschap smaakt mijn ziel, Wanneer ik voor U kniel in 't huis, dat Gij U hebt gesticht! Hoe lief heb ik Uw 
woning, De tent, o Hemelkoning, Die G', U ter eer, hebt opgericht! (Psalm 26: 8) 
 
Tegelijkertijd moesten zeer velen en dat al geruime tijd achterblijven op zondag. Het stemt tot dankbaar-
heid dat per 1 juli de mogelijkheden worden verruimd. Waar aanvankelijk de grens van maximaal 100 kerk-
gangers (excl. de aanwezige ambtsdragers, koster, organist en technicus) zou worden gehanteerd, vervalt 
nu deze norm en blijft als richtlijn de onderlinge afstand van 1,5 m. Zoals in de vorige nieuwbrief reeds 
werd vermeld, zal gestreefd worden om maximaal 20% van de zitplaatsen te benutten om zo aan deze 
richtlijn te kunnen voldoen. 
 
De gemeente wordt ingedeeld in 5 groepen op alfabetische volgorde. Deze 5 groepen zullen beurtelings 
gelegenheid krijgen om naar de kerk te komen. Tijdens de doopdiensten geldt een aangepast uitnodigings-
beleid. Dan zullen alleen familieleden van de doopouders aanwezig zijn.  De kerkenraad gaat uit van uw 
begrip hiervoor. 
 

Verplaatsingen van mensen in het gebouw dienen zoveel te worden voorkomen. Om die reden zal er nog 
geen crèche gehouden worden.  Er zijn veel meningen en gedachten of gevoelens over zingen tijdens de 
eredienst. Het crisisteam en de kerkenraad hechten eraan de adviezen van het RIVM, en afgeleid daarvan 
de adviezen van de kerkelijke deputaten en daarnaast eventuele aanvullende bepalingen van de Veilig-
heidsregio Zeeland onverwijld op te volgen. Richtlijnen zijn leidend, maar geven soms ook ruimte om lokale 
afwegingen te maken op basis van (on)gunstige omstandigheden. Bij het opstellen van deze nieuwsbrief is 
het nog onduidelijk wat het uiteindelijke advies van het RIVM richting de kerken hierover zal zijn. Actuele 
informatie zal op de website worden geplaatst zodra dat mogelijk is. 
 
Groepsindeling van de gemeente: 
 

groep naam  naam  naam 

1 De Bart t/m Van Gelder   

2 Geuze t/m Jansen en mevr. Leeuwenburg 

3 Kaan t/m Meeuwsen   

4 Michiels t/m Sinke en  dhr. Van der Aart 

5 Slingerland t/m Zwemer   
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Indeling van bovenstaande groepen per kerkdienst:  
 

jul 

zondag morgen middag avond 

zo-05 Doopdienst 1 2 

zo-12 3 4 5 

zo-19 1 2 3 

zo-26 4 5 1 

aug 

zo-02 2 3 4 

zo-09 5 1 2 

zo-16 3 4 5 

zo-23 1 2 3 

zo-30 4 5 Doopdienst 

 

 
De basisregels voor de kerkgang staan omschreven in het protocol dat u aantreft op de bijlage en dat ook 
terug te vinden is op de website van de gemeente. Door veranderende omstandigheden kan het noodzake-
lijk zijn dat het protocol wordt aangepast. Dat kan een versoepeling of juist een aanscherping betreffen. 
Voor actuele informatie verwijzen we naar de website gergemwaarde.nl. Alleen in zeer dringende gevallen 
zal een nieuwe rondzendbrief worden verzonden.  
 
Mansledenvergadering 
De mansledenvergadering van 2 juli zal eveneens in de kerk worden gehouden. Hierover kort enkele op-
merkingen. Bij binnenkomst zal een checkgesprek plaatsvinden, waar verklaard dient te worden dat men 
geen corona gerelateerde klachten heeft. De presentielijst zal aanwezig zijn, het invullen daarvan zal door 2 
ambtsdragers gedaan worden. Breng uw eigen pen en Bijbeltje mee. Een stembriefje zal gereedliggen bij 
uw zitplaats, die gemarkeerd is met een gekleurde stip. Geef geen ingevulde stembriefjes aan elkaar door. 
Deze zullen worden opgehaald en verzameld. Volg na afloop de aanwijzingen m.b.t. een ordelijk vertrek. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het crisisteam en de kerkenraad, 
P.J. Francke, scriba 
 


