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Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam. 

(Psalm 31: 4) 
 

Beste broeders en zusters van onze gemeente, 

U heeft allemaal ongetwijfeld de berichtgeving rondom het coronavirus (COVID-19) gevolgd. De overheid heeft 

verdere maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen gelden 

voorlopig tot 6 april.  

Als kerkenraad zullen we gehoor geven aan deze maatregelen en hebben we nagedacht over alternatieven, waarbij 

we recht willen doen aan het samenkomen van de gemeente op zondag. Dit geven we vorm door de diensten door 

te laten gaan, met inachtneming van de volgende maatregelen: 

• Er worden maximaal 90 mensen toegelaten tot de kerk. De overige aanwezigen wordt verzocht uit te wijken 

naar het Brandpunt. Er wordt op toegezien dat er niet meer dan 100 personen op beide locaties afzonderlijk 

aanwezig zijn. Tussen elke rij stoelen of banken wordt een rij vrijgehouden. Jassen moeten worden 

meegenomen de zaal in en kunnen in deze lege rijen worden gelegd. Dit geldt met name voor de kerkzaal. 

De stoelen in het Brandpunt zullen ruim worden opgesteld. Kerkgangers die op de stoelen of de voorste 

banken zitten, worden verzocht na de dienst de kerkzaal te verlaten via de zijdeur. We voorkomen zo dat 

grotere groepen gemeenteleden in de hal dicht op elkaar komen te staan. 

• De kerkdiensten worden uitgezonden via een beeldverbinding naar het Brandpunt. Daardoor is het ook 

mogelijk om de dienst thuis te volgen via Kerkdienstgemist.nl. Ouderen, mensen met een zwakke 

gezondheid en mensen die zich niet helemaal in orde voelen (klachten als neusverkoudheid, hoesten, 

keelpijn of koorts) worden verzocht thuis te blijven en daar de dienst mee te luisteren. 

• Vanuit de kerkenraad begrijpen we het wanneer u thuisblijft om de dienst thuis mee te beleven. Anderzijds 

leeft ook de behoefte om juist nu met de gemeente samen te komen. Met dit besluit proberen we in beide 

behoeften te voorzien. 

• We volgen voor wat betreft het handen geven de richtlijnen van de overheid. De liturgische handdruk 

tussen ouderling van dienst en predikant voor de preekstoel wordt vervangen door een groet met de hand 

op het hart en de gebruikelijke zegenwens. 

• Het collecteren gebeurt niet langer door de collectezak door te geven, maar er wordt gecollecteerd bij de 

uitgang. 

• Kinderopvang in Onder de Toren wordt afgelast. 

• Het ouderenpastoraat wordt opgeschort. We doen dit met pijn in het hart, maar zullen ook hierin het 

advies van de overheid volgen. Heeft u door wat voor omstandigheden dan ook behoefte aan een pastoraal 

gesprek, neem dan contact op met ds. A. van der Stoep (0183-352677). 

• Reguliere, kleinschalige gemeenteactiviteiten worden afgelast. Denk hierbij aan clubs, catechisaties, 

bijbelkring, jonge lidmatenkring en dergelijke. 

• De huisbezoeken worden afgelast. 

• Bij vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met uw wijkouderling en/of scriba (06-54753327). 

• Houd voor verdere informatie de website van de kerk in de gaten. (hervormdnieuwland.nl) 

 

Als laatste, laten we elkaar als gemeente vasthouden juist in deze tijd van nood en extra naar elkaar om blijven zien. 

Gods zegen op de plaats waar u of jij bent gesteld. 

Hartelijke groet van uw kerkenraad  

Dit bericht wordt ook op de website van de kerk geplaatst. 


