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

: 2 december 2021
: voortgang kerkdiensten, catechisaties en verenigingsleven

Geliefde gemeente,
In deze nieuwsbrief melden we enkele mededelingen over het kerkelijk leven in onze gemeente vanaf de maand december. Vanuit het Kerkelijk Bureau ontvingen we weer een nieuw bericht. De kern van dit bericht is het hanteren van
de 1,5 meter richtlijn en het dragen van de mondkapjes bij het binnenkomen en uitgaan van de kerk. Vooropgesteld:
het blijft van belang om de geldende RIVM richtlijnen op te blijven 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 en/of bijeenkomsten te komen.
Kerkdiensten
We mogen concluderen dat de kerkdiensten goed verlopen voor wat betreft de naleving van de regels. Er is steeds
voldoende ruimte. De 1,5 meter richtlijn kan goed worden aangehouden. Er is veel begrip voor elkaar en in goede samenwerking met de kosters kunnen we elke kerkdienst verantwoord laten verlopen. Tijdens de persconferentie op
vrijdag 26 november jl. heeft het kabinet meer maatregelen bekend gemaakt. Een van de maatregelen betreft de verplichte sluitingstijd van 17.00 uur voor niet-essentiële winkels en bezoeken. De kerkenraad is, in overleg met het crisisteam, van mening dat de grote waarde van de zondagse erediensten onopgeefbaar is. Tijdens de erediensten komt de
gemeente samen rondom de verkondiging van Gods Woord, en vinden gemeenschappelijke gebeden plaats voor gemeente, kerk, overheid en samenleving, juist ook met het oog op de nood van de tijd en de noodzaak van verootmoediging en bekering. In het licht van het bovenstaande beschouwen we de zondagse erediensten als essentieel voor het
geestelijk welzijn van onze gemeente. En houden we de groepsindeling in twee groepen zoals die er nu is, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen die onverkort blijven gelden.
We willen wel graag aandacht vragen voor de inachtneming van de 1,5 meter afstand bij het verlaten van het kerkgebouw na de diensten. Alle vier uitgangen zullen gebruikt worden, waardoor de kerkgangers wel zo spoedig mogelijk het
kerkgebouw kunnen verlaten. Wel blok na blok zoals dat in het verleden ook gebeurde, waarbij aanstaande zondag oud.
J.J.D. de Koeijer vanachter de lessenaar enkele instructies zal geven om ordelijk het kerkgebouw te verlaten.
Ledenvergadering 07-12-2021 D.V.
De mansledenvergadering op dinsdag 7 december zal ook doorgaan. De vergadering zal in de kerk plaatsvinden. We
vragen wel van de mansleden vragen om hun eigen Bijbel mee te nemen en een eigen pen. Het is belangrijk dat mensen
die corona-gerelateerde klachten hebben thuis blijven en/of uit voorzorg vooraf thuis een zelftest doen. Al u twijfelt is
het beter om niet te komen, zodat er geen mogelijke besmetting kan plaatsvinden. Er zullen voor het tellen van de
stemmen twee stemcommissies ingesteld worden die in een andere ruimte zullen tellen. In de tussentijd van het tellen
zal de organist enkele psalmen spelen op het orgel. We vragen alle mansleden de RIVM-richtlijnen aan te houden, waarbij de 1,5 meter afstand een heel belangrijk maatregel is. Er zal tijdens de mansledenvergadering geen pauze zijn.
Doopdienst op zondag 12-12-2021 D.V.
In de morgendienst van zondag 12 december zal de Heilige Doop bediend worden. Zoals het er nu uitziet hopen vier
ouderparen hun kindje ten doop te houden. Dat betekent dat deze morgendienst alleen toegankelijk zal zijn voor de
families, vrienden en bekenden van de doopouders. Er zal daarom in deze dienst geen groep met gemeenteleden uitgenodigd worden.
Catechisaties
In het verleden hebben we steeds de richtlijn gehanteerd dat zolang de scholen open zijn, ook de catechisatielessen
doorgaan. Dat blijft ook nu zo. Wel vragen we de catechisanten om de RIVM-richtlijnen goed na te volgen, waaronder
het dragen van een mondkapje bij het binnenkomen en naar huis gaan.
Verenigingsleven
Met betrekking tot de voortgang van de jeugdverenigingen houden we ook de eerdere lijn aan: zolang de scholen open
blijven, zullen ook de JV’s door blijven gaan. Uiteraard met inachtneming van alle RIVM-richtlijnen.
Verder zullen de verenigingen steeds zelf bezien of en in welke vorm ze willen bijeenkomen. Wel is van belang om
tijdens alle bijeenkomsten het aantal bewegingen zoveel mogelijk te beperken en op uw/jouw plaats te blijven zitten,
het zgn. ‘placeren’.
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Livestream uitzending organisten 24-12-2021 D.V.
Helaas kan opnieuw de kerstzangavond op 24 december niet doorgaan. Daarvoor in de plaats willen de organisten een
livestream verzorgen met gepaste (kerst)muziek. Meer informatie hierover volgt nog via het Kerkelijk Nieuws.
Groepsindeling kerkdiensten
Groepsindeling:
groep

naam

naam

1

van der Aart

t/m

Koster

2

de Kraker

t/m

Zwemer

De verdeling van de groepen vanaf zondag 5 december 2021:

dec.

morgen

middag

avond

zo-05

2

Vrij

1

zo-12

doopouders

Vrij

1

zo-19

2

Vrij

1

zat-25

1

2

-

zo-26

2

Vrij

1

vr-31

-

-

1

za-01

2

-

-

Tenslotte
Graag vragen we nog uw/jouw aandacht voor de veiligheid rond het kerkgebouw. Nu het ‘s-avonds weer vroeg donker
is, blijft het van belang dat we met zowel de auto als de fiets langzaam rijden. Met name de voetgangers zijn kwetsbaar
en het komt nog wel eens voor dat er bijna een botsing plaats vindt. Laten we in die zin ook goed voor elkaar zorgen en
onze snelheid aanpassen.
Geliefde gemeente, in het licht van de komende Kerstdagen zien we uit naar verkondiging van de adventsboodschap.
De Heere geeft nog Zijn Woord en dienst in ons midden. Dat is een wonder en het is onverdiend. De Heere schenke Zijn
Zegen bij Zijn Woord en mogen er vruchten van geloof en bekering gevonden worden door de rijke bediening van Zijn
Heilige Geest. “Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien” Jesaja 9 : 1a.
Voor alle genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Van harte Gods onmisbare zegen toe gebeden.
Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad en het crisisteam.
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