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INFORMATIEBRIEF NUMMER 5

Leerbroek, 2 juli 2020
Geachte gemeente,
De afgelopen maand heeft een klein aantal van de gemeenteleden inmiddels een aantal diensten
bezocht. De afgelopen tijd hebben we ook als proefperiode gebruikt t.a.v. de maatregelen die in het
kerkgebouw genomen zijn.
Het was verheugend te horen tijdens de persconferentie van 24 juni j.l. dat het maximum aantal
bezoekers van 100 is komen te vervallen, maar dat de 1,5 meter onderlinge afstand de norm wordt.
In de achterliggende weken heeft u kunnen aangeven met hoeveel personen u de erediensten wil
gaan bezoeken. Velen van u hebben hier gehoor aangegeven. Op basis van deze gegevens hebben
we een indeling kunnen maken voor (in ieder geval) de aankomende 2 maanden.
Erediensten met ingang van 5 juli
Met het oog op de uitbreiding van het aantal mensen dat de erediensten kunnen bijwonen, willen we
deze vanaf D.V. 5 juli t/m 30 augustus a.s. op de volgende wijze invullen:









Alleen gemeenteleden die zich hebben aangemeld kunnen de diensten bezoeken
De aangemelde gemeenteleden zijn in alfabetische volgorde verdeeld over 5 groepen
Tijdens de diensten zullen 3 kerkenraadsleden en 3 kerkbestuursleden aanwezig zijn
Tijdens iedere dienst zullen minimaal 2 EHBO’ers aanwezig zijn
Er zal voorlopig geen kinderopvang zijn. De mogelijkheid hiervoor wordt nader bekeken, als
hierover meer duidelijkheid is wordt u via de Zaaier daarover geïnformeerd
Toegang alleen via de toreningang vanwege de gezondheidsregels
Zondagmorgen 23 augustus zal D.V. de Heilige Doop bedient worden, de groep 5 die
ingedeeld is wordt in die dienst verwacht.

We rekenen op uw begrip en medewerking en vertrouwen erop dat u hierin uw verantwoordelijkheid
neemt en niet op eigen initiatief de erediensten bezoekt.

Groepsindeling
De aangemelde gemeenteleden zijn gelijkmatig verdeeld over 5 groepen. Vanwege de 1.5 meter
regel en de beschikbare plaatsen in het kerkgebouw is enkel deze indeling mogelijk, hierdoor
is onderling ruilen niet mogelijk.
De indeling is al volgt:
Groepen
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5

Achternamen*
Aalst – Gilst
Goedhart – Jongh
Karels – Ouden
Pellikaan – Vermaat
Verrips - Zwijnenburg

* Met achternaam wordt bedoeld, zonder tussenvoegsel. Bijv. “de Jong” valt in groep 2.

Planning
Voor de maanden juli en augustus zijn de groepen voor de aankomende diensten als volgt ingepland:
Groep
Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4
Groep 5

Datum
Zondagmorgen 5 juli
Zondagavond 19 juli
Zondagmorgen 9 augustus
Zondagavond 23 augustus
Zondagavond 5 juli
Zondagmorgen 26 juli
Zondagavond 9 augustus
Zondagmorgen 30 augustus
Zondagmorgen 12 juli
Zondagavond 26 juli
Zondagmorgen 16 augustus
Zondagavond 30 augustus
Zondagavond 12 juli
Zondagmorgen 2 augustus
Zondagavond 16 augustus
Zondagmorgen 19 juli
Zondagmiddag 2 augustus
Zondagmorgen 23 augustus

Vanwege het oneven aantal groepen komen alle groepen in de aankomende 2 maanden aan de beurt
voor een aantal morgen- en avonddiensten
Wanneer u verhinderd bent
Mocht u zijn verhinderd om te komen op het moment dat u bent ingedeeld vanwege bijv. werk in de
zorg, is het mogelijk dat u (als persoon en niet als gezin) via het aanmeldformulier op de website of
via e-mail naar secretariskerkvoogdij@hhgleerbroek.nl verzoek doet om de eerstvolgende dienst te
bezoeken. U wordt dan ingedeeld en uw bezoek is bij ons bekend. Dit dient u minimaal 5 werkdagen
voor de betreffende dienst aan te vragen. U krijgt na aanmelding een bevestiging of er nog plaatsen
vrij zijn.
Het kan ook zijn dat u als persoon/gezin op de datum verhinderd bent vanwege andere oorzaken. U
kunt dan ook via het aanmeldformulier op de website of via e-mail naar
secretariskerkvoogdij@hhgleerbroek.nl verzoek doen (met opgave van reden) om ingedeeld te
worden in een andere groep. Dit dient u minimaal 5 werkdagen voor de betreffende dienst aan te
vragen. Na aanmelding krijgt u bevestiging of er nog plaatsen vrij zijn.
Let op! Als u (op aanvraag) voor één dienst bent ingedeeld in een andere groep geldt dat enkel voor
die dienst, de overige diensten bezoekt u volgens indeling op pagina 1.
Bent u verhinderd om te komen maar hoeft u niet ingedeeld te worden in andere groep? Dan stellen
we het op prijs om dat minimaal 5 werkdagen voor de betreffende dienst bij de secretaris van de
kerkvoogdij of via het afmeldformulier op de website kenbaar te maken.
Aandachtspunten
Om er voor te zorgen dat de zitplaatsen efficiënt gebruikt worden is voor iedere groep de kerk
ingedeeld. Dat betekent dat bij binnenkomst uw zitplaats wordt aangewezen door de koster. Dat kan
zowel beneden als boven zijn, hierdoor kan het zijn dat u op een andere plaats in de kerk zit dan u
gewend was. De plaats die u aangewezen wordt geldt voor alle aankomende diensten die u bezoekt.
In het “Gebruikersplan” op onze website kunt u o.a. de plattegrond vinden welke zitplaatsen
beschikbaar zijn.

Gezondheidsregels
Voor het bezoeken van de erediensten zijn een aantal gezondheidsregels opgesteld, deze heeft u
kunnen vinden in de vorige brief. U wordt verzocht kennis te nemen van deze informatie. In het
“Gebruikersplan” kunt u deze ook vinden.
Van overheidswege worden we verplicht om bij binnenkomst van het kerkgebouw, bij iedere dienst,
een korte gezondheidscheck te doen middels 2 korte vragen.
Gemeentezang
In de achterliggende maand hebben de aanwezige gemeenteleden in de diensten de psalmen
zachtjes meegezongen. In ons vorige schrijven hebben we aangegeven dat we dit eind juni zouden
evalueren en voor de daarop komende maanden met een besluit komen.
De colleges hebben een weloverwogen besluit genomen: “De aanwezige gemeenteleden mogen
enkel de psalmen zachtjes meezingen.”
Enkele beweegredenen hoe tot dit besluit gekomen is:
-

Gemeentezang in de kerk is een wezenlijk geestelijk onderdeel van de eredienst, de keuze
om niet meer te zingen zou ingrijpend besluit zijn, zeker als het voor langere tijd is
De gemeenteleden die niet fit zijn blijven thuis
Er wordt zacht gezongen, in meeste gevallen is dat nagenoeg praten
Er is voldoende afstand
Bij navraag bij andere HHG blijkt dat daar in de meeste gevallen de gemeentezang op de
gebruikelijke wijze plaatsvindt

Als kerkenraad hebben we ook onze verantwoordelijkheid en mogen ook niet roekeloos met deze
zaken omgaan. Met dit besluit belijden we ook de voorzienigheid Gods en onze afhankelijkheid van
Hem. Laten we dit alles ook in onze gebeden gedenken en dat de gemeentezang, hoe zachtjes die
ook klinkt, tot Zijn eer en tot zegen mag zijn.
We willen u vriendelijk vragen om u ook te houden aan het zachtjes zingen, op die manier zorgen we
ervoor dat mede gemeenteleden de kerkgang geen belemmering is.
De aankomende diensten zullen de organisten het orgelspel voor en na de diensten weer verzorgen.
Collecten
In tegenstelling tot de eerdere berichtgeving bij de Gezondheidsregels omtrent de collecte, is
besloten om vanaf 5 juli de collecte bij de uitgang te houden. Hiervoor staan de daarvoor bestemde
collectebussen. Op deze wijze willen de “dienst der offeranden” meer gestalte geven.
Collectemunten verkoop
Vanwege de uitgangscollecte die gehouden zal worden zal ook de collectemunten verkoop weer
opgestart worden. Via de Zaaier zullen we u bericht doen vanaf wanneer en hoe dat gaat
plaatsvinden. Ook bij de collectemunten verkoop zullen we de gezondheidsregels in acht moeten
nemen.
Gebruikersplan
Alle maatregelen die geldig zijn voor de erediensten, zijn in een “Gebruikersplan” opgesteld. Dit
gebruikersplan kunt u inzien via www.hhgleerbroek.nl

Bijbellezingen / Weekdiensten
Het uitnodigingsbeleid zoals dat nu is opgesteld heeft enkel betrekking op de zondagse erediensten.
Voor D.V. de aankomende Bijbellezingen/weekdiensten in het nieuwe seizoen zal een ander
uitnodigingsbeleid gehanteerd worden indien dat op dat moment nog nodig is. Hierover wordt u t.z.t.
geïnformeerd.
Nieuwe berichtgeving
Dit schrijven heeft een planning t/m 30 augustus. Naar verwachting zal vanaf september op de zelfde
wijze de erediensten worden gehouden, gelet op de 1.5 meter regel. Medio eind augustus zullen we
u opnieuw informeren over de werkwijze voor de daarop volgende maand(en).
Als u deze brief per post hebt ontvangen en u heeft een e-mailadres dan willen we u vriendelijk
vragen uw e-mailadres (dat kan via de website) door te geven, dan kunnen we u in het vervolg per email informeren.
Tot slot,
Vanaf 5 juli zullen de kerkbanken weer gevuld zijn, dat is iets om naar uit te zien. Vele
voorbereidingen zijn gedaan, het is alsof het kerkgebouw is opgebouwd wat weer in gebruik
genomen gaat worden. In Nehemia 2 gaat Nehemia Jeruzalem opbouwen. Alleen? In eigen kracht?
Nee, lees vers 20 midden: “God van den hemel, Die zal het ons doen gelukken”.
We belijden toch met NGB Artikel 27: “En deze heilige Kerk wordt van God bewaard, of staande
gehouden, tegen het woeden der gehele wereld; hoewel zij somwijlen een tijd lang zeer klein en als tot
niet schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen;”.
We zijn zó druk met alle zaken met de huidige omstandigheden te beredeneren, maatregelen te
nemen, cijfers bekijken, conclusies trekken, meningen beoordelen. Maar rekent u ook met Hem!?
Laat vers 20 in alles onze levenshouding zijn, dan alleen zal het gelukken.
We wensen u goede en gezegende diensten toe, ook voor de (vakantie)periode die aanstaande is.
Namens uw en jouw kerkenraad en kerkbestuur,
dhr. E.A. Klok, scriba
dhr. W. Uittenbogaard, secretaris

