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Aan: de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde  
 
Datum  : 22 september 2020 
Onderwerp : groepsindeling kerkdiensten oktober t/m december 2020 D.V. 
 
 

Algemeen 
Opgemerkt mag worden dat de opkomst van alle groepen naar de kerkdiensten goed is. Er zijn gemeente-
leden die het (nog) niet aandurven. Zeker als men tot een risicogroep behoort, is hiervoor van de zijde van 
de kerkenraad alle begrip. Veel waardering is gehoord voor het feit dat we allemaal weer 1x per zondag 
naar de kerk kunnen en mogen gaan. Hoe de ontwikkelingen zullen zijn, kunnen we niet bezien. We zien uit 
naar meer mogelijkheden, daarbij denken we ook aan de bediening van het sacrament van het Heilig 
Avondmaal. Tegelijkertijd mag er ook dankbaarheid zijn voor wat de Heere nog geeft en laat; dat is veel, ja 
onverdiende goedheid…. Ps. 36: 8 ‘Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen 
onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen. ‘ 
 
Gasten 
Met enige regelmaat worden er vragen gesteld over het incidenteel meenemen van familieleden naar de 
kerkdienst. Dat betreft dan bijvoorbeeld ouders of uitwonende kinderen die bij u logeren. We proberen 
zeker aan deze verzoeken te voldoen. Stel uw vraag hierover (bij voorkeur per mail) aan de scriba. Deze 
heeft overzicht (meerdere) verzoeken en over het aantal extra personen die de dienst kunnen bijwonen. De 
intentie is om aan deze verzoeken te voldoen. 
Ook voor mensen die geen (doop)lid zijn van de gemeente en incidenteel een dienst bij willen wonen, wil-
len we die gelegenheid bieden. Ook hiervoor geldt na overleg met en toestemming van de scriba.  
Niet wenselijk is het om onderling te ruilen met andere gemeenteleden als u afwezigheid bent of naar de 
kerk te komen als we niet aan de beurt zijn. We willen graag benadrukken dat het heel goed gaat en dat de 
medewerking van de zijde van de gemeente wordt gewaardeerd. 
 
Registratie 
Het crisisteam heeft besloten om per dienst een extra persoon te laten helpen met de registratie van aan-
wezigheid. Per groep zijn enkele gemeenteleden hiervoor benaderd. Allen hebben zich daarvoor beschik-
baar gesteld. Vanuit het crisisteam wordt een oproep gedaan om op tijd naar de kerk te komen en in het 
bijzonder aan de gezinnen om samen te komen. Verder is het fijn als u uw naam noemt (met de eventuele 
meisjesnaam) en het aantal personen. In korte tijd passeren vele (doop)leden bij het registreren, en een 
goede registratie is van wezenlijk belang.  
 
Verlaten van de kerk 
Zoals u heeft gemerkt wordt de mededeling na afloop van de dienst steeds wat ingekort. Nu wordt de me-
dedeling in één keer gedaan omdat de volgorde bij vertrek bekend is. Bij bijzondere diensten met gasten 
van buiten de gemeente zal het aflezen gebeuren zoals we tot voor kort gewend waren. De gemeente is 
inmiddels vertrouwd geraakt met deze volgorde, daarom zal op korte termijn de afkondiging bij vertrek 
komen te vervallen. 
 
Meditaties 
Weekdiensten zullen in principe geen doorgang vinden. Onze consulent, ds. D. de Wit, gaat graag verder 
met de meditaties, de eerste keer zal dinsdag 22 september zijn. De meditatie zal via de kerktelefoon en via 
kerkdienstgemist.nl zijn te volgen. 
 
Verenigingen en commissies 
Alle verenigingen hopen weer te gaan beginnen. Iedere vereniging heeft een covid-19 protocol opgesteld 
dat afgestemd is met het crisisteam. De besturen/leiding van de verenigingen worden opgeroepen om het 
protocol met de aanwezige gemeenteleden/jongeren te bespreken zodat voor ieder duidelijk is wat de 
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afspraken zijn. Het koor Praise the Lord zal (nog) niet van start gaan. Hun dirigent ziet ervan af omdat zij 
zich in de risicogroep bevindt. 
Voor commissies is geen apart protocol opgesteld. Als er een commissie in de zaal van de kerk vergadert, 
houden de commissieleden zich aan de bekende regels van het RIVM tijdens hun overleg. 
 
Doopdienst 
Als het sacrament van de Heilige Doop bediend zal worden, kan het zijn dat de groepsindeling wordt aan-
gepast. Bij het opstellen van dit rooster is niet bekend hoeveel kinderen gedoopt zullen worden. Mogelijke 
wijzigingen zullen worden afgekondigd en op de website worden vermeld. 
 
Huisbezoek 
De kerkenraad is voornemens om binnenkort, met inachtneming van alle voorzichtigheid in verband met 
een mogelijk besmettingsgevaar, te beginnen met de planning van huisbezoeken. Aangezien wij het vorige 
seizoen niet alle gezinnen hebben kunnen bezoeken, hebben zij voorrang in deze planning. 
U wordt van tevoren gebeld met de vraag of bezoek mogelijk is met in achtneming van de 1,5 meter maat-
regel. Of er geen belemmeringen zijn, of er in uw gezin geen personen zijn die koorts hebben, hoesten of 
andere ziekteverschijnselen hebben. 
Hierbij geldt: bij twijfel niet doen! Datzelfde is uiteraard ook van toepassing voor de bezoekende broeders.  
Om kettingbesmetting te voorkomen zal er slechts één huisbezoek per avond gedaan worden.  Bij dit alles 
realiseert de kerkenraad zich dat we dit seizoen zeker niet alle gezinnen zullen kunnen bezoeken. Wij ver-
trouwen ook hierin op uw begrip. 
 
Website 
Op de website staat nu onder het kopje ‘Ga direct naar’ ook een link  naar Corona gerelateerde zaken. Daar 
is deze nieuwsbrief terug te lezen. Verder staat daar het protocol met de basisregels voor de kerkgang en 
kunnen nieuwe berichten worden toegevoegd. 
 
Voor alle genoemde data geldt D.V. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het crisisteam en de kerkenraad, 
P.J. Francke, scriba  
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De gewone groepsindeling van de gemeente per zondag: 
 

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 

 

Bij bijzondere diensten kan groep 3 worden gesplitst in 3A en 3B 
 

3A Nieuwenhuijse t/m Strijbis en dhr. Van der Aart 

3B Teunissen t/m Zwemer   

 

 
De indeling van de bovenstaande groepen per kerkdienst t/m december 2020 
 

  Morgen middag Avond 

okt zo-04 3 2 1 

 zo-11 1 3 2 

 zo-18 2 1 3 

 zo-25 3 2 1 

nov zo-01 1 3 2 

 zo-08 2 1 3 

 zo-15 3 2 1 

 zo-22 1 3 2 

Dankdag wo-25 2 1 3 

 zo-29 3 2 1 

dec zo-06 1 3 2 

 zo-13 2 1 3 

 zo-20 3 2 1 

1e Kerst vr-25 1 3 x 

 zo-27 2 1 3 

Oudejaarsdienst do-31 x x 1 

 
 


