
 

 

 

 

 

            Nieuwsbrief 22             Garderen, 10 oktober 2020 

 

 

Beste (doop)leden van onze gemeente, 

 

Opnieuw een nieuwsbrief 

In de laatste nieuwsbrief van begin september hielden we de mogelijkheid open dat het coronavirus 

weer zou opleven en dat dit gevolgen zou hebben voor de kerken in het algemeen en voor onze 

gemeente. Inmiddels is dit helaas aan de orde. Afgelopen week zijn verschillende dingen hieromtrent 

in een stroomversnelling geraakt. In allerijl liet de minister van Eredienst afgelopen maandag een 

dringend advies uitgaan om het aantal kerkgangers per direct terug te brengen naar 30. Dit advies riep 

terecht veel vragen en weerstand op in de kerk. Het is te haastig genomen, niet zorgvuldig overdacht 

en onder druk van de media en de publieke opinie tot stand gekomen.  

Dat kerkelijke samenkomsten in de afgelopen maanden slechts een zeer geringe bron van besmetting 

waren, is te weinig meegewogen. Ook is er aan voorbijgegaan dat de kerken in de afgelopen tijd 

blijvend zorgvuldig hebben gehandeld. De redelijkheid en billijkheid van de aangedragen maatregelen 

ontbreken dan ook ten enenmale. 

Om bovengenoemde redenen is er door verschillende kerken gisteren opnieuw overleg gevoerd met de 

betrokken minister om tot een redelijk advies te komen waarin ruimte is voor maatwerk. Naar 

aanleiding hiervan heeft het breed moderamen van de synode van onze kerk een advies opgesteld voor 

de gemeenten.  

 

Landelijk advies 

Bij de totstandkoming van het advies heeft het breed moderamen van de synode verschillende zaken 

overwogen zoals: 

 We hebben de overheid te gehoorzamen. 

 Het virus is bezig met een opmars en de ontwikkelingen geven aanleiding tot zorg. 

 We hebben onze verantwoordelijkheid te nemen richting onszelf, maar ook richting het geheel 

van de samenleving. 

Het breed moderamen heeft zich verder afgevraagd hoe de erediensten hun voortgang kunnen hebben, 

hoe voorkomen kan worden dat de kerk aanstoot geeft aan de wereld en hoe de Naam van de HEERE 

geëerd wordt.  

 

Alle voorgaande gedachten en overwegingen overziende, komt het moderamen van de landelijke kerk 

tot de volgende adviezen:  

 Een substantiële teruggang in het maximum aantal bezoekers per kerkdienst. 

 Een hernieuwde bezinning op de wijze en frequentie van de samenzang. 

 Bij het in- en uitgaan van de kerk worden mondkapjes gedragen. 

 

Dit advies geldt vooralsnog voor de maand oktober. Het breed moderamen schrijft verder te beseffen 

dat deze adviezen veel gevoelens oproepen en dat er in de kerk uiteenlopend over gedacht zal worden. 

Daarom roept het op om de broederlijke eenheid te bewaren.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Plaatselijke situatie 

Het bovenstaande overwegend, is voor de situatie van onze gemeente, in biddend opzien om wijsheid, 

het volgende besloten: 

 De indeling in drie groepen blijft vooralsnog gehandhaafd 

- Groep A: gemeenteleden waarvan de achternaam begint met de letter A t/m D  

- Groep B: gemeenteleden waarvan de achternaam begint met de letter E t/m M  

- Groep C: gemeenteleden waarvan de achternaam begint met de letter N t/m Z  

 Wanneer gemeenteleden zich voor een dienst hebben afgemeld, zal er niet meer worden 

aangevuld.  

 Er wordt een maximum aantal kerkgangers aangehouden, waarbij enerzijds recht wordt 

gedaan aan het advies van de synode, maar ook gelet wordt op onze plaatselijke situatie. 

 Wordt dit maximum in de kerk bereikt, dan zal er worden doorverwezen naar De Rank. Daar 

is dan gelegenheid de dienst bij te wonen. 

 Er wordt maximaal drie keer in de dienst gezongen. Dit zal op een ingetogen wijze 

plaatsvinden.  

 Bij het in- en uitgaan van de kerk wordt er door iedereen boven de 12 jaar een mondkapje 

gedragen. 

 De koster en de kerkvoogdij wijzen de plaatsen in de kerk aan. 

 De ramen zullen in verband met de nodige ventilatie openstaan. Trek dus eventueel extra 

kleding aan. 

 Bij gezondheidsklachten blijft men thuis.  

 

Tot besluit 

Geliefde gemeente, het bovenstaande schrijven we met pijn in ons hart. Er zijn al veel offers gebracht 

in de afgelopen tijd. Echter, wat hebben we geleerd van de roepstem van de Allerhoogste? Heeft het 

ons in de binnenkamer gebracht? De Heere heeft geslagen, maar hebben we pijn gevoeld? 

Laten we de Heere ondanks alles dankbaar zijn dat Hij ons de Woordverkondiging nog heeft gelaten. 

Zijn we immers niet in alles geheel rechteloos? Laten we verder de duivel, die alles zoekt te verwarren 

en verdelen, geen plaats geven. Laten we ons tot besluit met het oog op de diensten van morgen niet 

teveel bezighouden met de genomen maatregelen, maar ons biddend voorbereiden en vragen of de 

Heere Zijn Woord zal zegenen en Zijn Geest aan de bediening der verzoening zal paren. Opdat Zijn 

gemeente gebouwd zal worden en het rijk van de duisternis zal worden gebroken en Gods Naam om 

onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. 

  

namens uw kerkenraad      namens uw kerkvoogdij 

 

 

Ds. D. Zoet       G. van Lagen 

 

 

 

 


