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Aan: de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde  
 

Datum  : 8 april 2021 
Onderwerp : de kerkdiensten 
 

Geliefde gemeente, 
 

In deze nieuwsbrief weer enkele mededelingen over de erediensten in de maand april 
 

Kerkdiensten 
De komende zondagen zal de huidige groepsindeling met 3 groepen worden gecontinueerd. De kerkdiensten verlopen 
gelukkig zeer ordelijk. De richtlijnen worden goed opgevolgd. Laten we, gezien de clusters van besmettingen in de ge-
meente Reimerswaal, daar niet in verslappen.  
Als u 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. Alleen zo blijft het mogelijk om aan de wens te voldoen dat er voor ieder één keer per zondag gelegen-
heid is om naar de kerk te gaan.  
 
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 zondagen is als volgt: 

  morgen middag avond 

april 

zo-11 3 1 2 

zo-18 2 3 1 

zo-25 1 2 3 

 
 

Registratiekaartjes 
Het gebruik van de registratiekaartjes heeft veel positieve reacties opgeleverd. Nadat registratiekaartjes zijn ingeleverd 
worden ze nog 4 weken bewaard en daarna vernietigd. Er liggen inmiddels nieuwe registratievellen in de kerk. Mocht u 
thuis geen registratiekaartjes meer hebben, dan kunt u enkele nieuwe vellen meenemen. 
 
Pinsterzangavond 
Het houden van zangavonden is al lange tijd niet mogelijk. De kerkenraad wil graag meewerken aan een initiatief om 
op een waardige wijze een breed gedragen ‘Pinksterzangavond’ mogelijk te maken. Hiervoor zullen verschillende initia-
tieven worden genomen om meditatie, (samen)zang en muziek op te nemen en deze samen te voegen tot één geheel 
dat uitgezonden zal worden als zang- en muziek avond van en voor de gehele gemeente, te beluisteren via kerkdienst-
gemist.nl. 
 
 

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 


