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

Datum  : 1 juni 2021 
Onderwerp : de kerkdiensten 
 

Geliefde gemeente, 
 

In deze nieuwsbrief weer enkele mededelingen over de erediensten in de maand juni D.V. 
 

Kerkdiensten 
Het aantal besmettingen neemt landelijk en ook in de gemeente Reimerswaal verder af. Onze overheden hebben ver-
volgstappen gezet en verdere verruimingen aangekondigd per 5 juni aanstaande. In lijn met deze versoepelingen is 
besloten om ook de aanwezigheid tijdens de kerkdiensten iets te verruimen en enigszins op te schalen.  
Daarvoor zal de groepsindeling  worden gewijzigd van 3 naar 5 groepen. Het doel is om per kerkdienst meer gemeente-
leden de mogelijkheid te bieden om naar de kerk te komen waarbij de 1,5m maatregel nadrukkelijk gehandhaafd kan 
blijven worden.   
De indeling in 5 groepen biedt de mogelijkheid om per dienst 2 groepen uit te nodigen waardoor er per saldo meer 
zitplaatsen bezet kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat één van de 5 groepen iedere zondag 2x naar de kerk mag 
komen. Vervolgens kan worden genoemd dat de samenstelling van de aanwezige (doop)leden met deze indeling iets 
meer zal variëren. Als voorbeeld: groep 1 wordt gecombineerd met groep 2 maar ook met groep 5, groep 3 wordt 
gecombineerd met groep 2 maar ook met groep 4. Tenslotte kan bij de bediening van het sacrament van de Heilige 
Doop ook een deel van de gemeente worden uitgenodigd. 
Het blijft van groot belang om de RIVM richtlijnen op te volgen. Als u corona gerelateerde klachten heeft, blijft u in ieder 
geval 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.  
 
De volgende groepsindeling is vanaf heden van toepassing: 

groep naam  naam  naam 

1 Baas t/m Gijssen   

2 Van Gilst t/m Jansen   

3 Kaan t/m Michiels   

4 Mijnders t/m Sinke en dhr. van der Aart 

5 Slingerland t/m Zwemer   

 

De groepsindeling voor de komende zondagen is als volgt: 

  morgen middag avond 

juni 

zo-06 1 en 2 3 en 4 5 en 1 

zo-13 3 en 4 5 en 1 2 en 3 

zo-20 5 en 1 2 en 3 4 en 5 

zo-27 2 en 3 4 en 5 1 en 2 

 
 

Bediening Heilige Avondmaal 
De bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal op zondag 20 juni zal niet doorgaan. Het is een hartelijk 
verlangen en uitzien van de kerkenraad dat ook dit sacrament, ingesteld tot Zijn gedachtenis, in het midden van de 
gemeente weer bediend kan worden. De kerkenraad en crisisteam bezinnen zich op mogelijkheden hiertoe. De ge-
meente zal tijdig worden geïnformeerd als hierover een besluit genomen is. 
 
 

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 


