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Datum  : 1 januari 2021 
Onderwerp : ingrijpende maatregel m.b.t. de eredienst 
 
 
Geliefde gemeente, 
 
Woensdagavond 30 december jl. zijn de kerkenraad en het crisisteam in een gezamenlijk overleg 
bijeen geweest. De aanleiding hiertoe was het advies dat het crisisteam in haar overleg van 28 
december heeft geformuleerd. In het gezamenlijke overleg is dat advies indringend besproken en 
heeft de kerkenraad, met pijn in het hart, het advies overgenomen. 
 
Vanwege de ernst van de situatie, de dringende oproep van onze lokale overheid en het toene-
mend aantal besmettingen in de gemeente, is besloten om vanaf zondag 3 januari de diensten af 
te schalen naar nul. Dit houdt in dat de erediensten alleen via de kerktelefoon, de scanner of via 
kerkdienstgemist.nl te volgen zijn. Een zeer ingrijpende maatregel die zal gelden zolang de huidige 
lock down voortduurt of tot het moment dat er vanuit het crisisteam een advies tot versoepeling 
kan worden gegeven. Dit betreft ook de catechisaties en alle verenigingswerk. 
 
De oudejaarsdienst en de nieuwjaarsdienst hebben plaatsgevonden met de groepsindeling zoals 
die is aangegeven in de nieuwsbrief van 18 december jl. De doopdienst op zondagmorgen 3 janua-
ri zal doorgaan in aanwezigheid van alleen een beperkt aantal familieleden D.V. 
 
Het huidige aantal besmettingen bedraagt omstreeks 20, voor zover bij ons bekend. In de vorige 
nieuwsbrief is er op aangedrongen om besmettingen door te geven. U mag daarvoor de scriba, de 
wijkouderling of één van de leden van het crisisteam benaderen. De samenstelling van het crisis-
team is: koster D.M. Boone, diaken A.P. Strijbis en de ouderlingen L.M. Harthoorn, J.J.D. de Koeijer 
en P.J. Francke.  Een goed zicht op de ontwikkeling van het aantal besmettingen in de gemeente is 
zeer belangrijk voor de besluitvorming. Wilt u hier uw medewerking aan (blijven) verlenen, ook in 
de periode waarin kerkbezoek niet mogelijk zal zijn? 
 
Gemeente, er gaat een sprake Gods over deze wereld, over ons vaderland, door ons dorp en door 
de gemeente. Verstaan we deze sprake? Ons past verootmoediging en de belijdenis: ‘wij hebben 
gezondigd en zijn van het heilspoor afgegaan….’ 
 
‘Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben ik in het midden van hen’ (Matth. 
18:20) Zult u daaraan denken als u niet in de kerk kunt zijn, maar in de huiskamer of het verpleeg-
tehuis de dienst bijwoont? In die zin is ook een online-kerkdienst een echte kerkdienst, waar de 
Heere, Die niet aan tijd of plaats gebonden is, betoond heeft Zijn zegen te willen schenken. 
 
De kerkenraad wenst u een gezegend jaar onzes Heeren 2021 toe.  
 
Met vriendelijke groet en heilbede, 
Pieter Francke, scriba 


