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Aan: de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde  
 
Datum  : 15 juli 2020 
Onderwerp : erediensten vanaf zondag 19 juli D.V. 
 

Geliefde gemeente, 
 
U mag weer enkele zondagen bij toerbeurt opkomen naar de kerk. Dat stemt tot dankbaarheid, ondanks 
alle beperkingen die er nog steeds zijn. Met de ervaring die nu is opgedaan, is besloten om het aantal groe-
pen terug te brengen van 5 naar 3. Er is een voorzichtig begin gemaakt en daaruit is gebleken dat er plaat-
sen onbenut bleven die ook met de inachtneming van de geldende richtlijnen ingenomen mogen worden. 
Door het aantal groepen terug te brengen naar 3 krijgt ieder de gelegenheid om 1x per zondag naar de kerk 
te gaan. 
 
Het aantal aanwezigen in de kerk zal hiermee boven de 100 personen per dienst komen. Vanuit de overheid 
en het RIVM gelden er dan strengere richtlijnen. Dit heeft consequenties voor de registratie van uitnodiging 
en aanwezigheid en voor de controlevragen die gesteld dienen te worden. Dit betekent dat er een verplich-
te registratie zal moeten plaatsvinden van de aanwezigen. Bij de ingang van de kerk zal uw komst en aan-
wezigheid worden geregistreerd door een BHV-er en een kerkenraadslid. Per gezin of eenheid wordt het 
aantal genoteerd. Tevens zal een gezondheidscheck plaatsvinden. U zult gevraagd worden naar corona 
gerelateerde klachten. Dit neemt wat extra tijd in beslag, komt u daarom tijdig naar de kerk. Voor alle dui-
delijk: u dient thuis te blijven als u of een gezinslid corona gerelateerde klachten heeft, bij verkoudheids-
klachten of als u of een gezinslid koorts heeft. 
 
Groepsindeling van de gemeente per zondag 19 juli 2020: 

groep naam  naam  naam 

1 De Bart t/m Van der Hart en mevr. Leeuwenburg 

2 Harthoorn t/m Neels   

3 Nieuwenhuijse t/m Zwemer en  dhr. Van der Aart 

 

Indeling van bovenstaande groepen per kerkdienst:  

jul 

zondag morgen middag avond 

zo-19 1 2 3 

zo-26 3 1 2 

aug 

zo-02 2 3 1 

zo-09 1 2 3 

zo-16 3 1 2 

zo-23 2 3 1 

zo-30 1 2 Doopdienst 

 

De basisregels voor de kerkgang staan omschreven in het protocol dat u bij de vorige nieuwsbrief d.d. 30 
juni is uitgereikt en waarvan een geactualiseerde versie te vinden is op de website van de gemeente.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het crisisteam en de kerkenraad, 
P.J. Francke, scriba 


