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

: 26 maart 2021
: de kerkdiensten, de catechisaties en het verenigingsleven

Geliefde gemeente,
In deze nieuwsbrief weer enkele mededelingen over de erediensten in de maand maart en begin april, de catechisaties,
en het verenigingsleven.
Kerkdiensten
Er is in de gemeente sprake van meerdere besmettingen. Diverse gezinnen zijn in quarantaine, anderen wachten op
testuitslagen of moeten zich nog laten testen. Er is sprake van een ernstig ziek gemeentelid die moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Anderen hebben gelukkig minder of zelfs geen klachten. Daaronder zijn ook een aantal kinderen.
Dit heeft een grote impact op de basisschool. Het streven van het crisisteam is om de kerkgang met inachtneming van
alle RIVM-richtlijnen zo lang mogelijk te ontzien. De huidige indeling in drie groepen zal de komende 2 zondagen worden
gehandhaafd. Het crisisteam zal in de tussenliggende tijd opnieuw de afweging maken of we na zondag 4 april zo verder
kunnen gaan of dat er toch meer beperkende maatregelen nodig 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
april

morgen

middag

avond

zo-28

2

3

1

vr-02 (Goede Vrijdag)

-

-

3

zo-04 (1e Paasdag)

1

2

x

In de avonddienst van zondag 4 april hopen de belijdeniscatechisanten openbare geloofsbelijdenis af te leggen. Die
dienst wordt er gelegenheid gegeven aan de ouders en enkele naaste familieleden om naar de kerk te komen. Om die
reden is er geen groep ingevuld. Gezien de huidige ontwikkelingen doet het crisisteam een dringend appèl op een ieder
om de RIVM richtlijnen blijvend in acht te nemen. Als u zelf corona gerelateerde klachten heeft, blijft u uiteraard thuis.
Als er een zieke is in uw gezin of huishouden, is het (ook als u op dat moment zelf geen klachten heeft) niet verstandig
om naar de kerk te komen. Het zingen blijven we ingetogen doen.
Registratiekaartjes
Het komt voor dat er registratiekaartjes worden ingeleverd die niet geheel zijn ingevuld, wij vragen daarvoor uw aandacht. Per huishouden of gezin hoeft maar één registratiekaartje te worden ingevuld per dienst als u met elkaar naar
de kerk komt. Als u als echtpaar samen naar de kerk, dan volstaat dus één ingevuld kaartje voor beiden. Bij het aantal
vult u dan ‘2’ in. Er zal gezorgd worden dat er nieuwe registratievellen in de kerk liggen. Mocht u thuis geen registratiekaartjes meer hebben, dan kunt u enkele nieuwe vellen meenemen.
Catechisaties / verenigingsleven
De catechisaties zullen worden afgerond op maandag 29 maart, de zondagmiddag groep de zondag daarna. Gezien de
huidige ontwikkelingen is het besluit genomen om het verenigingsleven en de bibliotheek in dit seizoen niet meer van
start te laten gaan. We zien er naar uit dat in september het verenigingsleven weer begonnen mag worden.
Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Van harte Gods onmisbare zegen toe gebeden.
Namens het crisisteam,
P.J. Francke, scriba
Gereformeerde Gemeente Waarde
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