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Aan: de (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde  
 
Datum  :  25 februari 2022 
Onderwerpen :  Einde van de maatregelen m.b.t. het coronavirus vanaf zondag 27 februari 2022 D.V. 

  

Geliefde gemeente, 

 

Nu de regering en de kerkelijke organisaties aangeven dat de maatregelen die ingesteld waren naar aanleiding van het 

coronavirus, komen te vervallen, wil de kerkenraad en het crisisteam u het volgende meedelen. Vanaf zondag 27 febru-

ari zullen de maatregelen ook in onze Adullamkerk komen te vervallen. Feitelijk gaan we hierdoor terug naar de situatie 

van voor de coronacrisis. Dit betekent dat de gehele gemeente weer mag opgaan naar Gods huis. 

 

Kerkdiensten vanaf zondag 27 februari 2022 D.V. 
De volgende zaken zijn hierbij aan de orde: 

 Alle stickers op de banken en de vloer zijn verwijderd. Hierdoor is het mogelijk voor een ieder om in principe 

te gaan zitten waar men wil. 

 De zuilen met ontsmettingsmiddel om de handen te ontsmetten blijven wel staan en ook de mondkapjes liggen 

gereed voor degenen die daarvan gebruik willen maken. 

 De deuren aan de voorkant van ons kerkgebouw zullen ook weer open zijn, zodat de kerkgangers die te voet 

naar de kerk gaan niet meer langs de achterdeuren naar binnen hoeven te komen. 

 De kapstokken zullen weer teruggeplaatst worden, zodat de jassen enz. in de hal kunnen worden opgehangen. 

 Naast de mogelijkheid om online uw gaven af te zonderen zal het collecteren in de kerk vanaf zondag 6 maart 

weer plaats gaan vinden. Niet zoals we gewend waren voor de crisis, maar er zijn 4 zogenaamde ‘collectebok-

ken’ die bij elk van de deuren staan. Bij elke collectebok zal een diaken plaatsnemen. Er hangen drie collecte-

zakken in, bestemd voor de diaconie, kerk en bouwfonds.  

 De collectemunten kunnen weer als vanouds worden besteld en kunnen t.z.t. opgehaald worden op een vaste 

dag en tijdstip. Hierover komt meer informatie via het Kerkelijk Nieuws beschikbaar. De bedragen kunnen op 

de gebruikelijke wijze overgemaakt worden, zoals in de gemeentegids staat vermeld. 

 De gemeenteleden die voor de coronacrisis een vaste zitplaats hadden, kunnen hier vanaf komende zondag 

weer gebruik van maken. Wel wil de kerkenraad vragen om op het moment dat u geen vaste zitplaats meer no-

dig heeft, de zitplaats weer vrij te geven door het te melden bij diaken J.E. Niewenhuijse of diaken A.J. Zan-

dijk. 

 De kerkenraad vraagt ook aan de gemeenteleden met een vaste zitplaats om ruim op tijd hun plaats in te nemen 

op deze zitplaatsen. Om ongeveer 10 minuten voor aanvang van de kerkdienst zal het lampje boven de preek-

stoel gaan branden, waarna alle zitplaatsen in de kerk vanaf dat moment vrij zijn om op te gaan zitten. 

 

Verenigingsleven vanaf vrijdag 25 februari 2022 D.V. 
Ook voor het verenigingsleven geldt in feite dat de situatie weer wordt zoals het was voor de coronacrisis. Dat betekent 

dat alle verenigingen en koren hun bijeenkomsten kunnen organiseren zoals we dat destijds gewend waren. De kerken-

raad wil u wel vragen wanneer u corona gerelateerde klachten heeft, dan in ieder geval thuis te blijven. En als er een 

zieke is in uw gezin of huishouden, is het (ook als u op dat moment zelf geen klachten heeft) verstandig om dan even-

eens thuis te blijven. 
 
Tenslotte 
Geliefde gemeente, wat zien we er naar uit om alle gemeenteleden, oud en jong, weer te ontmoeten in de kerk. We ho-

pen dat u uw plaatsen allemaal weer in mag nemen. De Heere heeft nog een wending gegeven. Na twee jaar waarin het 

coronavirus ook door onze gemeente is gegaan, mogen de maatregelen opgeheven worden. Wat een onverdiende ge-

nade. De Heere geve dat het er een ootmoedig danklied in ons aller hart geboren mag worden: “God heeft bij ons wat 

groots verricht, Hij Zelf heeft onzen druk verlicht; Hij heeft door wond’ren ons bevrijd, Dies juichen wij, en zijn ver-

blijd. Breng HEER’, al uw gevang’nen weder, zie verder op Uw erfvolk neder; Verkwik het, als de watervloed, die ’t 

zuiderland herleven doet (Ps. 126:2). 

 

We denken in deze omstandigheden aan hen die zich in de afgelopen twee jaren geliefden zagen ontvallen, met name 

ook door het coronavirus. Als er lege plaatsen gekomen zijn in gezinnen en families. De Heere vertrooste en onder-

steune alle rouwdragenden, in onze gemeente of daarbuiten. De Heere zegene de roepstemmen aan ons aller hart tot 

bekering en geloof. 

 

Allen Gods onmisbare zegen toegebeden, voor nu en voor de onbekende toekomst D.V. 

 

Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad en het crisisteam. 


