
23 oktober 2020 

Informatie Erediensten 

Geachte gemeente, 
Beste jongeren, 

In de laatste Informatiebrief nummer 8 is per abuis een niet volledige planning geplaatst. 
De dankdag stond daarin niet vermeld.  
 
Hieronder vind u de juiste planning t/m november: 
In tegenstelling tot de zondagse erediensten zal op D.V. Dankdag 4 november, 2 diensten gehouden worden. 

 

De weekdiensten staan in dit overzicht niet vermeld. Diegenen die zich voor de weekdiensten hebben 
opgegeven krijgen 
binnenkort per e-mail bericht welke groepen aan de beurt zijn. 

Bezoeken erediensten 
Als colleges houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Het is ons bekend dat het COVID-virus ook 
onze gemeente niet voorbij gaat, deze situatie hebben we met elkaar besproken. Vanwege het feit dat deze 
ontwikkelingen niet te herleiden zijn naar de kerkgang en met de maatregelen die we hanteren hebben we 
besloten om vooralsnog de huidige groepsindeling te hanteren. Zijn er nieuwe ontwikkelingen aangaande de 
erediensten dan houden we u op de hoogte. 
  
We willen u en jou nog wijzen op het volgende: 

 Het dragen van mondkapjes bij het in en uitgaan van het kerkgebouw wordt u en jou sterk 
geadviseerd 

 Houdt 1.5m afstand van elkaar bij het in en uitgaan van het kerkgebouw 
 We laten een ieder vrij om de afweging te maken of u het verantwoord vindt de diensten bij te wonen. 
 Het is niet mogelijk om op eigen initiatief de kerkdiensten bij te wonen. We willen u dringend vragen 

hier gehoor aan te geven. 

Vragen bij de prediking 
In het kader van 'gemeente-zijn' is het belangrijk om thuis de prediking te bespreken. Het is dan fijn als 
hiervoor handvatten worden gegeven. Indien mogelijk zal ds. den Ouden voor vragen zorgen die met de 
gezinsleden besproken kunnen worden. De vragen worden 's zaterdagsavonds op de website geplaatst. Houdt 
hiervoor de website in de gaten. 
 
Zondagmiddag 
In tegenstelling tot wat afgelopen zondag is afgekondigd zal niet ds. P. de Vries voorgaan, maar onze eigen 
predikant. 



 
Beelduitzending 
Sinds maart zijn we begonnen met de beelduitzending. Hiervoor staat een opstelling in de kerk. Met de komst 
van het nieuwe Kerkelijk Centrum en de langere periode dat thuis luisteren noodzakelijk is hebben we als 
kerkbestuur besloten om een goede professionele camera aan te schaffen, die de huidige (tijdelijke) camera's 
vervangen. Deze camera is afgelopen week geplaatst. 

Aankomende zondag gaan we het beeld uitzenden met de nieuwe camera.  
Hierdoor zijn er een aantal wijzigingen: De beeldkwaliteit is beter, bij het spreken van de voorlezer zal de 
camera daarop gericht zijn en bij het zingen op een liturgiebord. Tijdens het gebed zal de camera gericht zijn 
op een van de kroonluchters. Met deze opstelling kunnen we straks ook het beeld uitzenden in het Kerkelijk 
Centrum. 

We hebben geprobeerd om zo veel als mogelijk de kinderziekten te voorkomen, ongetwijfeld zullen we a.s 
zondag nog wat tegenkomen wat niet voorzien is, we hopen op uw begrip en zullen deze dan z.s.m. te 
verhelpen. 

Ontvang allen de hartelijke groeten, 

Namens uw en jouw kerkenraad en kerkbestuur, 

dhr. E.A. Klok, scriba 
dhr. W. Uittenbogaard, secretaris 

 

 

P.s Denkt u aan onze (oudere) gemeenteleden in uw omgeving, die geen internettoegang hebben om deze 
informatie mee te delen door bijv. uit te printen en te bezorgen? 

 

 

 


