GEREFORMEERDE GEMEENTE WAARDE
Aan: de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde
Datum
Onderwerp

: 4 februari 2021
: Verruiming maatregelen m.b.t. de kerkdiensten

Geliefde gemeente,
“…Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen!” (Psalm 84:2). Veel gemeenteleden, jong en oud,
zien uit naar verruiming van de maatregelen i.v.m. het coronavirus. Al is de situatie in Nederland en in de
wereld nog zorgelijk met het oog op de pandemie, toch hebben de kerkenraad en het crisisteam een eerste
verruiming van de maatregelen genomen. We zijn dankbaar dat we deze eerste stap weer mogen zetten om
samen te komen in de Adullamkerk rondom het open Woord van God.
Kerkdiensten
Vanaf zondag 7 februari D.V. (aanstaande zondag) zullen we starten met de indeling van 6 groepen. De volgende groepsindeling is van toepassing:
groep

naam

naam

1

De Bart

t/m

Duijnkerke

2

van Eenenaam

t/m

van der Hart

3

Harthoorn

t/m

Koster

4

de Koster

t/m

Neels

5

Nieuwenhuijse

t/m

Stout

6

Strijbis

t/m

Zwemer

Naam

en

dhr. Van der Aart

De groepsindeling voor de komende weken is als volgt:

februari

zondag

Morgen

middag

avond

zo-07

1

2

3

zo-14

H.Doop

4

5

zo-21

6

1

2

zo-28

3

4

5

In de morgendienst van zondag 14 februari D.V. zal de Heilige Doop bediend worden. In die dienst zal er
alleen voor de familie van de doopouders gelegenheid zijn om de dienst bij te wonen. Tijdens de kerkdiensten
zal er ingetogen gezongen worden.
Nieuwe manier van registreren
De manier waarop uw aanwezigheid tijdens de kerkdiensten geregistreerd wordt, gaat veranderen. Bij deze
nieuwsbrief ontvangt u een aantal bladen met registratiekaartjes erop. Het is de bedoeling dat u voor het
bezoeken van een kerkdienst een kaartje invult en dit ondertekend inlevert in de bus bij het binnenkomen
van de kerkzaal. Op deze kaartjes staat ook de gezondheidscheck. Er zal een vrijwilliger aanwezig zijn om één
en ander in goede banen te leiden. Mocht u onverhoopt uw kaartje vergeten zijn, dan liggen er in de kerkzaal
nog exemplaren die ter plaatse ingevuld kunnen worden. Maar probeer dit a.u.b. zoveel mogelijk te
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voorkomen, omdat dit kan zorgen voor oponthoud voor gemeenteleden. De RIVM regels zijn belangrijk om
juist ook bij het binnenkomen en verlaten van de kerk na te volgen, o.a. ontsmetting handen en 1,5 meter
afstand houden. Het verlaten van het kerkgebouw zal plaatsvinden zoals we dat tot december vorig jaar
gewend waren: per (kleur)vak banken (achterste eerst, daarna diaken-zijde, midden en ouderlingen-zijde van
de banken).
Catechisaties en verenigingen
Het geven van catechisatie waarbij de catechisanten fysiek aanwezig zijn in de kerk is in afwachting van het
open gaan van de middelbare scholen. De catecheten hebben een aangepast en goed bruikbaar voorstel
gemaakt om de catechisaties over de week verdeeld te geven. Door de aanvullende maatregel van 1,5 meter
afstand tussen de catechisanten, zullen dan de catechisaties zoveel mogelijk in de grote zaal van de kerk
worden gehouden. Om dit plan uit te kunnen gaan voeren, wachten we op het weer opengaan van de middelbare scholen. Dit is ook het beleid in 2020 geweest. Totdat het voortgezet onderwijs weer open gaat zullen
de catecheten de lessen on-line (via Teams) of schriftelijk geven. We vragen u als ouders om ook toe te zien
dat uw kinderen de lessen proberen te volgen op deze wijze. De activiteiten van alle andere verenigingen
willen we op dit moment nog niet opstarten. De eerste prioriteit ligt nu echt bij het weer beginnen van de
kerkdiensten met gemeenteleden.
Voorzorgsmaatregelen blijven belangrijk om na te leven
Tenslotte wil de kerkenraad de maatregelen die het RIVM heeft aangegeven, opnieuw onder de aandacht
brengen. Het is belangrijk dat we dit blijven naleven. 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 nogmaals 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. Tot nu toe verloopt dat
goed, dank voor het doorgeven door de betreffende personen. Op deze 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 vanzelfsprekend. Het doel is om
een mogelijke verspreiding of uitbraak van het virus in onze gemeente te proberen te beperken, als dat aan
de orde zou zijn. Daarin hebben we allemaal als gemeenteleden een taak: voor uzelf en voor de ander. Voor
actuele informatie verwijzen we u ook steeds naar de website van onze kerkelijke gemeente. Mocht u nog
vragen hebben dan kunt u terecht bij uw wijkouderling.
Geliefde gemeente, in deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar 2021 zijn we dankbaar dat er enige verruiming mag komen. We mogen opmerken dat de Heere ons nog veel geeft, namelijk de verkondiging van
Zijn eeuwig Woord. Mogen we uw/jouw gebed vragen voor en met de gemeente of de Almachtige God en
Koning ook over dit deel van Zijn wijngaard, Zijn gunst wil betonen en voor ons allemaal wil blijven zorgen in
een voor ons onbekende toekomst.
Van harte Gods onmisbare zegen toegebeden.
Met vriendelijke groet,
Namens het crisisteam en de kerkenraad,
L.M. Harthoorn, preses
P.J. Francke, scriba
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