
 

 

 

 

 

            Nieuwsbrief 23             Garderen, 17 oktober 2020 

 

Beste (doop)leden van onze gemeente, 

 

Zorgvolle ontwikkelingen 

De ontwikkelingen hebben deze week niet stilgestaan. Het aantal coronabesmettingen vertoont landelijk 

gezien nog altijd een stijgende lijn. Met het oog hierop zijn door de regering verdergaande maatregelen 

genomen. Ook als kerk en plaatselijke gemeente worden we geroepen onze verantwoordelijkheid te nemen 

en de nodige verdergaande maatregelen te nemen. 

In goed overleg is deze zaterdagmorgen de huidige stand van zaken besproken en zijn er nieuwe besluiten 

genomen. Bij de afwegingen die we telkens maken, houden we de regionale en plaatselijke situatie 

nauwlettend in de gaten. Afhankelijk daarvan passen we ons beleid aan. 

 

Beschamend   

De laatste maanden en weken is er door de kerken en in de gemeenten veel gesproken over de zorgen over 

het lichamelijke welzijn van mensen. Natuurlijk hebben we als christelijke gemeente ook hierin een taak en 

roeping. Ook de Zaligmaker had oog en hart voor de lichamelijke gezondheid van de mensen. Hij genas 

zieken en voorzag de schare van eten. Maar de ontdekkende vraag is op zijn plaats: hebben we net zo veel 

oog voor de geestelijke en eeuwige welstand van mensen op weg en reis naar een nimmer eindigende 

eeuwigheid als we hebben gehad voor de tijdelijke welstand? Hoeveel uren zijn er besteed aan bespreking 

van maatregelen en hoeveel tijd hebben we besteed om de geestelijke noden en zorgen met elkaar te delen 

en voor Gods aangezicht te brengen in het gebed? Laten we onze hoofdtaak en roeping als kerk in deze 

verwarrende tijd niet vergeten: de zorg voor zielen van jongeren en ouderen. Het gaat om uw en jouw ziel! 

 

Rondom de kerkdiensten 

Kerkgebouw 

 Het aantal bezoekers van de kerkdiensten wordt nog naar beneden toe bijgesteld. Dit betekent dat we 

de gemeente met ingang van zondag 18 oktober in vier groepen verdelen. Hieronder ziet u de nieuwe 

(!) groepsindeling. 

 Groep A: de gemeenteleden Aarsen t/m Brouwer. 

 Groep B: de gemeenteleden Van de Brug t/m Kieft. 

 Groep C: de gemeenteleden Klaassen t/m Ploeg. 

 Groep D: de gemeenteleden Pol t/m Zoet. 

 Bij het in- en uitgaan van de kerk wordt er door iedereen 

boven de 12 jaar een mondkapje gedragen. 

 Iedereen ontsmet bij binnenkomst zijn handen.  

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

 Er wordt drie keer in de dienst gezongen. Dit zal op een ingetogen wijze plaatsvinden! Het laatste 

moment van zingen is niet meer aan het einde van de dienst (na het dankgebed, voor de zegen), maar 

eerder. Namelijk aan het eind van de preek óf tijdens de preek als tussenzang. 

 De ramen zullen in verband met de nodige ventilatie open staan. Trek dus eventueel extra kleding aan.  

 Bij gezondheidsklachten blijft men thuis.  

 U hoeft zich niet meer af te melden voor de diensten wanneer u niet kunt komen, want er wordt niet 

meer aangevuld vanuit een andere groep. Wel wordt er bij binnenkomst op lijsten bijgehouden welke 

gemeenteleden de dienst(en) bijwonen. 

 

 

Datum Tijd Groep 

 18 okt. 09.30 uur A 

 18 okt. 19.00 uur B 

   

 25 okt. 09.30 uur C 

 25 okt.  19.00 uur D 



 

 

 

 

 

 

 

De Rank 

Er is besloten om de aula van ons verenigingsgebouw de komende tijd als kerkzaal in te richten voor 

maximaal 30 bezoekers. Via een groot scherm kunnen de diensten worden gevolgd. Het is gebleken dat 

samenkomen in De Rank meer beleving biedt van het gemeente-zijn in vergelijking met thuis meeluisteren 

en/of -kijken. Er zal elke dienst een ambtsdrager aanwezig zijn. Ook staan er net als in de kerk 

collectezakken bij de uitgang.  

 

Aanmelden 

Van harte nodigen we u uit u aan te melden voor een plaats in De Rank. Dit kan voor de diensten van 

komende zondag (18 oktober) bij Evelien van Lagen-Muis via het nummer 06 - 13 14 50 49. De verdere 

invulling voor de zondagen daarna wordt nog aan u bekendgemaakt. 

 

Een aantal regels die gelden voor de kerk, gelden ook voor De Rank.  

 Bij het in- en uitgaan van De Rank wordt er door iedereen boven de 12 jaar een mondkapje gedragen. 

 Iedereen ontsmet bij binnenkomst zijn handen.  

 De plaatsen worden aangewezen.   

 Er wordt gezorgd voor voldoende ventilatie.  

 Bij gezondheidsklachten blijft men thuis.  

 

Bijbellezingen 

Voor de te houden Bijbellezingen werkt het anders. Wilt u de komende tijd een Bijbellezing bezoeken, dan 

dient u zich aan te melden via de website www.hhggarderen.nl. Dit kan tot en met maandag 26 oktober. 

Wanneer u zich niet via de website kunt aanmelden, dan kunt u dit telefonisch doen bij diaken M. Breen 

(mobiel 06 - 21 92 24 74, of vaste lijn 0577 - 40 52 00). 

Tot op heden was het niet meer mogelijk u aan te melden wanneer het maximum toelaatbaar aantal 

kerkgangers was bereikt. Dat wordt nu anders. Iedereen kan zich aanmelden! Daarvoor geldt geen 

maximum. U wordt vervolgens per mail (of telefonisch als u geen mail heeft) uitgenodigd wanneer u aan 

de beurt bent.  

Voorbeeld: stel dat zich in totaal 200 gemeenteleden aanmelden die een Bijbellezing zouden willen 

bijwonen, en er is per keer plaats voor 75 mensen, dan worden voor de eerstvolgende Bijbellezing de eerste 

75 van degenen die zich aangemeld hebben uitgenodigd en voor de Bijbellezing daarna de volgende 75 

gemeenteleden. Zo is er sprake van een eerlijke verdeling en krijgt iedereen gelegenheid een keer te komen. 

Wordt u voor een te houden Bijbellezing uitgenodigd en kunt u op die bepaalde datum niet, dan dient u dit 

aan te geven. Dan kan een ander uw plaats innemen en zult u voor de eerstvolgende Bijbellezing 

uitgenodigd worden. 

 

Collecten 

Als u niet naar de kerk of het verenigingsgebouw kunt, kunt u voor het geven aan de collecten 

gebruikmaken van de Scipio-app. Ook is het mogelijk via de bank uw bijdrage via de bank over te maken. 

De collecten worden hartelijk bij u aanbevolen.  

 Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL13 RABO 0366 312 367 

 Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij is NL87 RABO 0366 345 761 

 

 

 

http://www.hhggarderen.nl/


 

 

 

 

 

 

 

Zondagsschool en kinderoppas 

Er is morgen zondagsschool en u kunt gebruikmaken van de kinderoppas voor uw jongste kinderen. 

 

Verenigingsleven 

Het verenigingsleven gaat vooralsnog door. De leiding en het bestuur zijn verantwoordelijk voor het 

zorgvuldig opvolgen van de onderstaande maatregelen. 

 Bij het in- en uitgaan van De Rank wordt er door iedereen boven de 12 jaar een mondkapje gedragen. 

 Iedereen ontsmet bij binnenkomst zijn handen.  

 Jassen worden meegenomen naar de zitplaats.  

 Te allen tijd wordt er door iedereen vanaf 18 jaar voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) van elkaar 

gehouden. Er wordt bij binnenkomst en bij het weggaan, maar ook voor alles wat tussen die momenten 

in plaatsvindt door de verantwoordelijke leiding/het bestuur nauwlettend op toegezien dat dit gebeurt.   

 Er wordt gezorgd voor voldoende ventilatie. De ramen blijven in De Rank 24 uur per dag op een 

ventilatiestand open. Daarom een vriendelijk verzoek om deze bij het verlaten van de zaal niet te 

sluiten. 

 Het zingen tijdens een verenigingsactiviteit wordt zoveel mogelijk beperkt en vindt in ieder geval niet 

plaats kort voorafgaand aan het moment dat mensen door de ruimte gaan lopen (pauze) of de ruimte 

verlaten (einde bijeenkomst). Als richtlijn geven we aan om maximaal één keer ingetogen te zingen, 

bijvoorbeeld  bij de opening van de bijeenkomst. 

 Bij gezondheidsklachten blijft men thuis.  

 

Pastoraat 

De huisbezoeken en pastorale bezoeken zullen vooralsnog doorgang vinden. We zien ernaar uit om te 

horen wat de Heere gedaan heeft door Zijn Woord en Geest in uw en jouw leven. Ook leven we graag mee 

in voor- en tegenspoed. Wel zal de kerkenraad één huisbezoek per avond afspreken. Geeft u wel eerlijk aan 

als u coronagerelateerde klachten hebt. Dan komen we graag een andere keer. Verder vragen wij u rekening 

te houden met het feit dat de overheid heeft aangegeven dat u per dag maximaal drie personen buiten uw 

eigen huishouden mag ontvangen. 

 

Dank 

We willen u dankzeggen dat u afgelopen zondag en de tijd daaraan voorafgaand de maatregelen steeds 

zorgvuldig hebt opgevolgd en dat alles met orde binnen onze gemeente mocht plaatsvinden. We doen ook 

nu weer een beroep op uw aller medewerking en begrip. 

 

Ten slotte 

Morgen mag, zo de Heere geeft, de bediening der verzoening ondanks alle zorgen voortgang vinden in het 

midden van onze gemeente. De Heere schenke in Zijn genadige goedheid het verlangen in het hart om Zijn 

Woord te horen en de begeerte om Hem Zelf te mogen ontmoeten.  

Laten we ons in de bijzondere tijd die we beleven, temeer bezinnen op hetgeen tot onze vrede dient. Tot 

hiertoe heeft de Heere ons veel gegeven en gelaten. We mogen nog zijn in de genadetijd. Dat we die tijd en 

de gegeven genademiddelen goed zouden gebruiken. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

In het besef dat we in alles van de Heere en Zijn bewaring afhankelijk zijn, groeten we u hartelijk. 

 

Namens uw kerkenraad,     Namens uw kerkvoogdij, 

 

 

Ds. D. Zoet       G. van Lagen 


