
 

 

 

 

 

Garderen, 14 maart 2020 

 

Aan alle (doop)leden van onze gemeente, 

 

De gevolgen van het coronavirus raken inmiddels alle lagen van onze samenleving. Onze overheid heeft 

vergaande maatregelen getroffen tegen de verspreiding van het coronavirus, die ook ons kerkelijk leven 

raken. Een van de maatregelen is dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland worden 

afgelast. 

 

Als kerkenraad en kerkvoogdij zijn wij van mening dat kerkdiensten zoveel mogelijk doorgang moeten 

vinden. Door middel van deze brief willen wij u op de hoogte stellen van de maatregelen die wij hebben 

genomen. Wij willen de dringende adviezen die via diverse instanties tot ons komen niet naast ons 

neerleggen. Hierin hebben ook wij onze verantwoordelijkheid te nemen. 

 

Als kerkenraad en kerkvoogdij hebben wij besloten om de kerkdeuren op zondag open te stellen voor eigen 

gemeenteleden binnen de richtlijnen van de overheid. Dit betekent dat de kerkdiensten D.V. doorgaan met 

een beperkte groep mensen: tot maximaal 100 personen. 

 

Maximaal 100 personen 
Om invulling te geven aan het maximale aantal van 100 personen hebben wij het volgende besloten: 

 Kwetsbare personen (ouderen en personen met een verminderde weerstand) adviseren wij dringend 

om niet naar de kerk te komen. 

 Iedereen met klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts blijft thuis. 

De volgende gemeenteleden worden uitgenodigd om naar de kerk te komen: 

 Voor de ochtenddienst van zondag 15 maart alle gemeenteleden waarvan de achternaam begint 

met de letter A t/m B. 

 Voor de avonddienst van zondag 15 maart alle gemeenteleden waarvan de achternaam begint met 

de letter C t/m K. 

 Voor de ochtenddienst van zondag 22 maart alle gemeenteleden waarvan de achternaam begint 

met de letter L t/m P. 

 Voor de avonddienst van zondag 22 maart alle gemeenteleden waarvan de achternaam begint met 

de letter Q t/m Z. 

Op deze manier krijgt iedereen de gelegenheid om in ieder geval een kerkdienst bij te wonen. 

 

Bij binnenkomst van de kerk zal de koster aanwijzingen geven om zoveel mogelijk verspreid in de kerk 

plaats te nemen. Daarnaast zal de koster het aantal personen tellen, wat plaatsneemt in het kerkgebouw. 

Wanneer het er meer dan 100 zijn, dan zal hij doorverwijzen naar een ruimte in het verenigingsgebouw De 

Rank. We vragen u de aanwijzingen van de koster op te volgen. 

 

Er zal geen kinderoppas zijn en ook geen zondagsschool. 

 

Uitzending via de kerktelefoon 

Technisch gezien zijn er maatregelen getroffen, zodat iedereen zonder inlogcode mee kan luisteren. Op de 

hoofdpagina van onze site www.hhggarderen.nl vindt u uitleg hoe u mee kunt luisteren. 

 

Mocht u geen verbinding kunnen krijgen, dan zou het kunnen zijn dat de site overbelast is. Wij adviseren u 

dan de preek later (op zondag) na te luisteren via www.kerkdienstgemist.nl of (na zondag) via onze eigen 

website. 
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Verenigingsleven 
Activiteiten waar geen ouderen aan deelnemen (jeugdverenigingen, 20+-kring, (belijdenis)catechisatie en 

moedermorgen) zullen vooralsnog doorgaan. Op het moment dat de overheid besluit om de scholen te 

sluiten, vervalt al het verenigingsleven. Dit zal dan worden gecommuniceerd. 

De mannenvereniging, de vrouwenbijbelkring en de contactmiddag vervallen nu al. 

 

Extra activiteiten 

Omdat ouderen en kwetsbare personen niet naar de kerk kunnen komen en waarschijnlijk meer met 

eenzaamheid te maken zullen krijgen, willen wij een extra meditatief moment aanbieden via een 

uitzending. Onze dominee zal op woensdag 18 maart om 15.00 uur een meditatie verzorgen. Deze kunt u 

beluisteren via de reguliere uitzending via de kerktelefoon. Ook kunt u deze meditatie, net als de te houden 

kerkdiensten, terugluisteren op een later moment. 

 

Communicatie 
De eerste keer ontvangt u deze brief via uw huisadres. In het vervolg houden wij u op de hoogte via onze 

website www.hhggarderen.nl en via een nieuwsbrief waarvoor u zich kunt aanmelden via onze website. 

Vergeet niet om u hiervoor aan te melden! 

 

Geen internet? 
Mocht u geen internetaansluiting hebben, dan kunt u contact opnemen met kerkvoogd G. van Lagen via 

0613145050. Hij probeert dan een passende oplossing te vinden, zodat u de kerkdiensten toch kunt 

beluisteren. Daarnaast zal hij bezien hoe u op de hoogte gehouden kunt worden van nieuwe maatregelen 

voor onze gemeente naar aanleiding van de gevolgen van het coronavirus. 

 

Ten slotte 
We begrijpen dat bovengenoemde zaken ingrijpend zijn voor alle betrokkenen. Gemeenteleden die niet 

naar de kerk kunnen komen, roepen wij hartelijk op om zoveel mogelijk via de kerktelefoon mee te 

luisteren. Wij hopen op uw begrip voor de genomen maatregelen. Bij vragen kunt u contact opnemen met 

de scriba. Zie voor contactgegevens onderaan deze brief. 

 

Door dit virus spreekt de Heere tot ons. Laten we ons verootmoedigen voor Zijn aangezicht en het gebed 

niet vergeten voor allen die op welke wijze dan ook getroffen zijn of worden door het virus en voor allen 

die medische zorg hebben te verlenen. Het is het gebed van uw kerkenraad en kerkvoogdij dat Gods 

Woord, op welke wijze het ook tot u komt, gezegend zal worden. De Heere zij ons als gemeente in alle 

omstandigheden tot een Toevlucht en Sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheden 

(Psalm 46 vers 2). 

 

 

Namens de kerkenraad      Namens de kerkvoogdij 

 

         
 

Dominee D. Zoet      G. van Lagen 
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