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

Datum  :  05-11-2021 
Onderwerp :  Aanscherping coronamaatregelen 
 

Geliefde gemeente, 
 
Zoals u ongetwijfeld ter ore is gekomen, zijn de ontwikkelingen rondom het coronavirus zorgelijk. Verschillende gezin-
nen in de gemeente zitten in quarantaine of zijn besmet met het coronavirus. De HEERE gedenke ook in die omstandig-
heden. In deze nieuwsbrief willen we u informeren over een aantal extra maatregelen die vanaf a.s. zondag gelden. 
 
Maatregelen 
Afgelopen dinsdag is er weer een persconferentie geweest van ons demissionair kabinet. Daarin zijn aanscherpingen 
aangekondigd op de geldende maatregelen. De nieuwe maatregelen hebben ook gevolgen voor de kerken. De volgende 
aanvullende maatregelen gelden vanaf a.s. zondag 6 november. 
 

• We vragen u dringend om mondkapjes te dragen bij het binnenkomen en vertrekken, zoals we dat eerder ook 
hebben gedaan. 

• Na afloop van de kerkdienst vertrekken we in ‘blokken’, zoals we tot en met 19 september jl. hebben gedaan. 

• Er worden extra zitplaatsen gecreëerd door de zaal open te zetten, zodat we zoveel mogelijk onderlinge afstand 
kunnen houden. Wilt u daar ook rekening mee houden bij het innemen van uw zitplaats? Laten we zo’n twee 
zitplaatsen tussenruimte tussen personen/gezinnen houden.  

• Met klem vragen we u niet naar de kerk te komen als u klachten hebt of niet helemaal fit bent. Hoe jammer 
ook, maar blijf thuis bij klachten en laat u desnoods testen. 

 
Vooralsnog willen we de groepsindeling aanhouden van twee groepen. ’s Morgens een groep en ’s avonds een groep. 
De middagdienst blijft voor iedereen vrij toegankelijk. Dat betekent dat voor a.s. zondag groep 1 voor de morgendienst 
en groep twee voor de avonddienst is uitgenodigd. 
 
Geliefde gemeente, liever had ik een bericht geschreven met daarin aankondiging van verruimingen. De HEERE heeft 
echter anders beslist. Als kerkenraad houden we de (plaatselijke) ontwikkelingen goed in de gaten. Gelukkig is gebleken 
dat in de achterliggende weken de kerkgang geen bron van besmetting is geweest. Dat neemt een alerte en voorzichtige 
houding niet weg. Het is een worsteling om een weg te vinden tussen aan de ene kant de gemeente de mogelijkheid te 
geven naar Gods huis te gaan en om aan de andere kant de verantwoordelijkheid te nemen en adviezen op te volgen. 
Zou u als het gaat om ingrijpende beslissingen ons voortdurend willen gedenken in uw gebeden? 
 
Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Van harte Gods onmisbare zegen toe gebeden.    
 
Ontvang een hartelijke groet namens de kerkenraad, 
 
Ds. L. van der Kuijl, preses 
 


