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Aan: de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde  
 
Datum  : 5 maart 2021 
Onderwerp : Wijzigingen m.b.t. de kerkdiensten en de catechisaties 
 

Geliefde gemeente, 
 
In deze nieuwsbrief weer enkele mededelingen over de erediensten in de maand maart, de catechisaties, de 
mansledenvergadering en het verenigingsleven. 
 
Kerkdiensten 
Vanaf zondag 7 maart (aanstaande zondag) zal er weer voor alle (doop)leden gelegenheid zijn om eenmaal 
per zondag naar de kerk te komen. De gemeente wordt daarvoor weer ingedeeld in drie groepen. De kerken-
raad roept u op om de aanwijzingen van de kosters te volgen en zoveel mogelijk verspreid plaats te nemen. 
We zien nu dat aanwezigen, al is het met inachtneming van de onderlinge afstand, niet de ruimte gebruiken 
die beschikbaar is.  Het ingetogen zingen gaat heel goed, de vraag is om dat ook te blijven doen als we met 
meer mensen in de kerk mogen zijn.  
 
De volgende groepsindeling is van toepassing: 

groep naam  naam  naam 

1 de Bart t/m van der Hart   

2 Harthoorn t/m Neels   

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

 
De groepsindeling voor de komende weken is als volgt: 

maart 

 morgen middag avond 

zo-07 3 1 2 

wo-10 (Biddag) 2 3 1 

zo-14 1 2 3 

zo-21 3 1 2 

zo-28 2 3 1 

 
Catechisaties  
Nu onze jongeren ook weer naar school mogen, zullen de catechisaties vanaf zondagmiddag 7 maart en 
maandagavond 8 maart weer in de kerk gegeven worden. I.v.m. de avondklok zal op maandagavond uiterlijk 
om 20.45 uur worden afgesloten zodat onze jongeren weer op tijd thuis kunnen zijn. De jongeren dienen net 
als op school een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en bij het verlaten van de kerk. Het vertrek uit 
de kerk zal groep voor groep worden gedoseerd. 
 
Verenigingsleven 
Er is nu enige verruiming voor de kerkdiensten en de catechisaties, dat heeft de hoogste prioriteit. Het crisis-
team wil bezien of er vanaf april ook weer mogelijkheden zijn voor het verenigingsleven om voor de zomer 
nog enkele bijeenkomsten te beleggen, steeds de actuele ontwikkelingen in ogenschouw nemend. 
 
Mansledenvergadering 
Deze zal gehouden worden op 23 maart. Mocht de avondklok nog van kracht zijn, dan zal de vergadering om 
19.00 uur aanvangen en uiterlijk om 20.45 worden afgesloten. Indien de avondklok dan niet meer van kracht 
is, zal de aanvang om 19.30 zijn. 
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Voorzorgsmaatregelen blijven belangrijk om na te leven 
Evenals in de vorig nieuwsbrief, benadrukken we het belang van het naleven van de maatregelen die het 
RIVM heeft aangegeven. 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. 

  
Als u getest bent n.a.v. klachten en de test is positief (u bent dus besmet met het coronavirus), dan verzoeken 
we u om dit direct aan uw wijkouderling door te geven. Tot nu toe verloopt dat goed, dank voor het doorge-
ven door de betreffende personen. Op deze manier kunnen kerkgangers, die samen met de besmette per-
soon ook aanwezig waren, via de registratielijsten eventueel op de hoogte gebracht worden van de besmet-
ting.  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. 
 
Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. 
Van harte Gods onmisbare zegen toe gebeden.    
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het crisisteam en de kerkenraad, 
L.M. Harthoorn, preses 
P.J. Francke, scriba 


