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Aan: de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde  
 
Datum  : 18 december 2020 
Onderwerp : Maatregelen i.v.m. lockdown situatie tot en met 19 januari 2021 D.V. 
 

Geliefde gemeente, 
 
“…maar nog is het einde niet” (Matth. 24 : 6b).  Met deze woorden als opening ontvingen we op donder-
dagmiddag 17 december een bericht van onze Deputaatschappen in Woerden. Er werd allerwege gehoopt 
dat aan het eind van dit jaar de gevolgen van corona minder zouden zijn. Maar de situatie is geheel anders 
“Maar nog is het einde niet” is ook hier van toepassing, zo is te vrezen. 
We beleven nog steeds zeer ernstige en zorgelijke tijden. Gods sprake is in deze dingen over de gehele we-
reld en tot ons als kerkmensen. Wie merkt het op? Wat werkt het uit? Waar brengt het ons? 
 
Op maandagavond 14 december jl. heeft de minister-president in een toespraak mededeling gedaan van 
het kabinetsbesluit om over te gaan tot een zogeheten lockdown. Dit is een ingrijpend besluit. Dit heeft ook 
gevolgen voor de kerken en kerkelijke gebeurtenissen. De deputaatschappen hebben de adviezen van zo-
wel de overheid (minister van Justitie en Veiligheid F. Grapperhaus) als van het Interkerkelijk Contact in 
Overheidszaken (CIO) mee laten wegen in de adviezen die ze nu aan de kerkelijke gemeenten geven. Daar-
bij houden ze ook vast aan de eigen verantwoordelijkheid van de kerkenraden m.b.t. de lokale situatie. 
 
De belangrijkste maatregelen die de kerkenraad op advies van het crisisteam van onze gemeente op dit 
moment (met veel pijn in het hart) moet nemen, zijn de volgende: 

- Afschalen van het aantal kerkgangers per eredienst. Dat betekent concreet dat we vanaf zondag 20 
december D.V. terug gaan van 4 naar 6 groepen.  De groepsindeling is als volgt: 
 

groep naam  naam  naam 

1 De Bart t/m Duijnkerke   

2 v. Eenenaam t/m Van der Hart   

3 Harthoorn t/m Koster   

4 Kot t/m Neels   

5 Niewenhuijse t/m Strijbis en dhr. Van der Aart 

6 Teunissen t/m Zwemer   

 
- Voor de kerkdiensten in de komende weken t/m zondag 17 januari 2021 is de indeling van de groe-

pen als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

december 

zondag Morgen middag avond 

zo-20 5 6 1 

vr-25 2 3 - 

zo-27 4 5 6 

do-31 - 1 - 

januari 

vr-01 2 - - 

zo-03 3 4 5 

zo-10 6 1 2 

zo-17 5 3 4 
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- Daarnaast zullen alle bijeenkomsten van verenigingen en commissies worden geannuleerd. Denk 

daarbij aan de bijeenkomsten van de Bijbelkring, vrouwenvereniging, jonge-lidmatenkring, koren, 
bibliotheek, jeugdverenigingen enz. 

- De vergaderingen van de kerkenraad zullen worden uitgesteld. 
- De catechisaties vanaf maandag 4 januari 2021 worden uitgesteld tot nader bericht, waarbij we let-

ten op het moment dat de scholen (voortgezet onderwijs) weer open zullen gaan. 
- Alle pastorale bezoeken worden geannuleerd, zoals huisbezoeken, ziekenbezoeken, kraambezoe-

ken, enz. In situaties van ernstige ziekte of andere (onverwachte) ernstige omstandigheden kunt u 
zich wel wenden tot uw wijkouderling voor pastorale bijstand. 

- De kerstavond van de JV +16 op zaterdagavond 19-12-2020 komt te vervallen. 
- De kinderkerstmorgen op 2e kerstdag 26-12-2020 komt te vervallen. 
- De bediening van het sacrament van de Heilige Doop op zondag 20-12-2020 (in de middagdienst) 

en op zondag 03-01-2021 (in de morgendienst) zal zonder tegenbericht door kunnen gaan, zij het 
met minder mensen die aanwezig zijn in de kerk, naast de gasten van de doopouders. 

- Het uurtje met de organisten op donderdagavond 24-12-2020 waarin enkele muzikale intermezzo’s 
zullen plaatsvinden en dat via de livestream wordt uitgezonden, zal wel door gaan. 

- De drive-in voor het afhalen van de oliebollen enz. op oudejaarsdag 31-12-2020 zal ook doorgaan, 
mits een ieder niet uit de auto gaat. 

 
Tijdens de kerkdiensten zullen we ingetogen blijven zingen. 
Tenslotte wil de kerkenraad de maatregelen die het RIVM heeft aangegeven, nogmaals onder de aandacht 
brengen. Dit zijn o.a.: 

- Iedereen met klachten die passen bij corona blijft thuis (verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts, enz.). 

- Het houden van 1,5 meter afstand van anderen en schud geen handen. 
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
- Draag een (medisch) mondkapje bij het binnengaan en verlaten van het kerkgebouw. 
- Ontsmet bij binnenkomst uw handen bij de ontsmettingszuilen. 

  
Daarbij wil de kerkenraad u dringend vragen: als u getest bent n.a.v. klachten en de test is positief (u bent 
dus besmet met het coronavirus) om dit direct aan de wijkouderling door te geven. Op die manier kunnen 
kerkgangers, die samen met de besmette persoon ook aanwezig waren, via de registratielijsten eventueel 
op de hoogte gebracht worden van de besmetting.  Dit in goed overleg met de betrokkenen vanzelfspre-
kend. Het doel is om een mogelijke verspreiding of uitbraak van het virus in onze gemeente te proberen te 
beperken. Daarin hebben we allemaal als gemeenteleden een taak: voor u zelf en voor de ander. Voor ac-
tuele informatie verwijzen we u ook steeds naar de website van onze kerkelijke gemeente. 
  
Geliefde gemeente, in deze laatste nieuwsbrief van dit jaar 2020 hebben we u ingrijpende maatregelen 
meegedeeld. We zijn u dankbaar en hebben respect voor de wijze waarop u gedurende een lange periode 
uw verantwoordelijkheid hebt genomen. We mogen ook opmerken dat de Heere ons nog veel geeft, name-
lijk de verkondiging van Zijn eeuwig Woord. Ons gezamenlijk gebed is dat de Heere Zijn Woord wil zegenen 
in ons aller leven en dat Hij ons in Zijn gunst wil gedenken en bewaren! 
 
We wensen u allemaal, ondanks alle omstandigheden, gezegende Kerstdagen (Jesaja 9 : 1 t/m 6).   
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het crisisteam en de kerkenraad, 
G. van Veldhuisen, preses 
L.M. Harthoorn, voorz. crisisteam 


