
 

Datum: 17 december 2020 

 
Beste broeder/zuster,  
 
Met pijn in het hart, en in lijn met de dringende aanbevelingen van de PKN, heeft de kerkenraad in 
de vergadering van 16 december besloten om in het kader van de nationale lockdown, maatregelen 
te nemen die grote impact hebben op onze diensten en alle activiteiten m.b.t. club en kringwerk. 
 
De maatregelen: 

- Op de geplande zondagen komt de avonddienst te vervallen i.v.m. het beperken van 
het aantal reisbewegingen en contactmomenten. 

- De zondagochtenddiensten gaan door, zij het online, via de livestream. Inschrijven voor die 
diensten is niet meer mogelijk. Dit is vergelijkbaar met de situatie in maart van dit jaar.  

- In deze diensten gaat onze eigen predikant zoveel als mogelijk voor.  
- De diensten op Eerste Kerstdag, Oudjaars- en Nieuwjaarsdag vinden doorgang, zij het online. 

Dominee Van den Dool hoopt dan voor te gaan.  
- In gebouw Irene vinden geen club- en kringwerkactiviteiten meer plaats.  
- Catechisaties worden, waar mogelijk, online gegeven. 
- Tijdens ‘Open Kerk’ bent u van harte welkom om de stilte in de kerk te aanvaarden, te bidden 

of in gesprek te gaan. Het aantal momenten wordt wel ingeperkt, meer informatie volgt via 
Scipio en de mededelingen. 

 
De maatregelen duren vooralsnog tot 19 januari 2021 (verwacht einde van de nationale lockdown). 
Mocht de regering na die datum besluiten weer af te schalen naar de zogenaamde ‘intelligente 
lockdown’, dan gaan we als gemeente weer terug naar de maatregelen die vlak voor de nationale 
lockdown golden, te weten maximaal 30 bezoekers per dienst in de kerk en fysieke doorgang met 
catechese, clubwerk, JV, Opstap, etc.  
 
Voor de kerkenraad is dit een moeilijk besluit geweest, juist ook in de aanloop naar de kerstdagen. 
Wij vragen dan ook om uw voorbede en begrip. Voorbede om de gemeenschappelijk band die wij in 
Christus mogen hebben, ondanks deze onwerkelijke tijd, toch vooral liefdevol en hecht te laten 
blijven. Ook vragen wij u om met ons te bidden dat de huidige crisis spoedig voorbij zal zijn. Dat we 
weer ongehinderd alle diensten en activiteiten mogen oppakken om maximaal invulling te kunnen 
gegeven aan gemeente van Christus te zijn.  
 
‘U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart.’   1 Petrus 5:7 
 
In Christus verbonden, 
De kerkenraad. 
 

 
 


