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

: 28 januari 2022
: Opstarten verenigingen en voortgang kerkdiensten vanaf zondag 30 januari 2022 D.V.

Geliefde gemeente,
We willen u graag op de hoogte brengen van de zaken die besproken zijn tijdens het overleg van het crisisteam op 26
januari jl. De avond ervoor was er de persconferentie van de regering. Daarin werden diverse verruimingen van maatregelen meegedeeld.
Verenigingsleven
Hierbij de voornaamste besluiten die vanaf heden gelden voor de verenigingen, koren, enz.:


Nu de overheid besloten heeft de samenleving weer meer open te laten gaan en het tijdstip op de avonden verruimd heeft, hebben we besloten dat vanaf heden alle verenigingen, koren, enz. in onze kerkelijke gemeente
weer opgestart kunnen worden.
Dat geldt zeker ook voor de jeugdverenigingen die a.s. zaterdagavond 29 januari D.V. oorspronkelijk al een
verenigingsavond wilden houden. Dat kan weer doorgaan.
Het is belangrijk dat bij alle kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten de geldende RIVM richtlijnen goed opgevolgd worden, zoals het ontsmetten van uw handen bij binnenkomst, het hanteren van de 1,5 meter richtlijn en
het dragen van de mondkapjes bij het binnenkomen en naar huis gaan. Als u corona gerelateerde klachten
heeft, blijf dan in ieder geval thuis. Als er een zieke is in uw gezin of huishouden, dan is het (ook als u op dat
moment zelf geen klachten heeft) verstandig om ook thuis te blijven.
De leidinggevenden en besturen kunnen bij twijfel zelf besluiten of ze toch nog even wachten om met een verenigingsbijeenkomst of activiteit te beginnen.






Erediensten
Met betrekking tot de erediensten is het besluit genomen om het op dit moment te houden zoals het nu is, namelijk de
gemeente te verdelen in twee groepen. Het crisisteam en de kerkenraad zijn dankbaar dat van zondag tot zondag de gemeenteleden minimaal één keer naar de kerk kunnen komen. In de middagdienst kan dan nog een tweede dienst bijgewoond worden in de kerk. Ook tijdens de kerkdiensten is het belangrijk alle RIVM maatregelen goed op te volgen. Tot
nu toe mag het tijdens de kerkdiensten allemaal een ordelijk verloop hebben. We zijn alle gemeenteleden dankbaar voor
de medewerking die jong en oud hieraan verleend.
In de komende periode zijn er een tweetal diensten, waarin ook gasten van buitenaf aanwezig zullen zijn. Dat betreft:
 De doopdienst op zondagmorgen 30 januari D.V.
Er zullen drie kinderen gedoopt worden. De doopouders hebben elk een aantal familieleden en vrienden uitgenodigd van buitenaf. Daarnaast is ook groep 1 van de gemeenteleden welkom. De zaal zal tijdens deze dienst
open zijn en we vragen de familieleden/vrienden van de doopouders zo veel mogelijk te clusteren.
 De dienst op zondagmorgen 13 februari D.V waarin de ambtsdragers bevestigd zullen worden.
In deze dienst zal diaken A.J. Zandijk voor de eerste maal bevestigd worden en zal diaken A.P. Strijbis afscheid nemen. Daarnaast zullen de herkozen broeders weer opnieuw bevestigd worden. Er zullen in deze dienst
ook een aantal familieleden en vrienden aanwezig zijn van buiten de gemeente Waarde. Ook dan zal de zaal
open zijn en vragen we of er zoveel mogelijk geclusterd kan worden door de kerkgangers van buitenaf. In deze
dienst wordt ook groep 1 van de gemeenteleden uitgenodigd.
Groepsindeling kerkdiensten
Groepsindeling:
Groep

naam

naam

1

van der Aart

t/m

Koster

2

de Kraker

t/m

Zwemer
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De verdeling van de groepen vanaf zondag 30 januari 2022 D.V.:

Jan. en
Febr.

morgen

middag

avond

zo-30

1

vrij

2

zo-06

2

vrij

1

zo-13

1

vrij

2

zo-20

2

vrij

1

zo-27

1

vrij

2

Tenslotte
Geliefde gemeente, wat geeft de Heere nog veel. En wat hebben we verdiend? Het eeuwig Woord van God mag van
zondag tot zondag gehoord worden. De Heere zendt Zijn dienaar nog in het midden van onze gemeente. Hij laat ons
Christus nog verkondigen als ‘Rechter’ en als ‘Redder’. We hopen en bidden dat het Woord vrucht mag dragen, in
jonge en oude harten. We hebben het allemaal zo nodig. Er hebben in de afgelopen tijd veel ernstige roepstemmen geklonken. Tot viermaal toe hebben we met families gestaan aan een open graf. De Heere roept het ons allemaal, jong en
oud, toe: “Zoek Mij, en leef…”.
We zien er samen met u en jou naar uit dat de maatregelen, als de Heere het geeft, nog verder verruimd mogen worden.
Zodat we op Gods tijd weer met de gehele gemeente samen kunnen komen in de Adullamkerk. Wat zou dat groot zijn.
Bid u erom? En bid jij erom?
De Heere sterke u allen en zij u nabij in alle omstandigheden van het leven.
Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad en het crisisteam.
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