
 

Leerbroek, 16 december 2020 

Geachte gemeente, 

In een eerder bericht van 20 november jl. is een planning met groepsindeling geplaatst. 
Bij nader inzien is gebleken dat de groepen bij de diensten omtrent Kerst, Oud,- en 
Nieuwjaar niet goed verdeeld zijn. 

Als colleges hebben we dit besproken en hebben we een andere indeling gemaakt voor 
de bijzondere diensten, aangezien we iedereen de mogelijkheid willen geven om één van 
de bijzondere diensten bij te wonen. 

Erediensten 1e Kerstdag 
In tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd, is besloten om op 1e Kerstdag 3 
diensten te houden. 

De aanvangstijden van de diensten op 1e Kerstdag zijn als volgt: 9.00 uur, 11.00 uur en 
18.30 uur, voor de groepsindeling zie onder. 
In de 2 morgendiensten zal dezelfde preek gehouden worden. 

Oudejaarsdienst 
Zoals gebruikelijk zullen de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn, in 
de oudejaarsdienst herdacht worden. Aangezien de situatie in tegenstelling tot 
voorgaande jaren anders is, zullen de nabestaanden van de ons ontvallen gemeenteleden 
voor de oudejaarsdienst uitgenodigd worden. De wijkouderlingen zullen met de familie 
contact opnemen om na te gaan met hoeveel personen deze aanwezig zijn. Vanwege 
voorgaande is groep 5 ingedeeld in de oudejaarsdienst zodat voldoende ruimte is voor de 
betreffende families. 

Planning 
Hieronder vindt u de planning vanaf D.V. 20 december 2020 t/m zondag 10 januari 
2021: 

 
 
 



Bezoeken erediensten 
Maandagavond hebben we gehoord uit de persconferentie van onze minister-president 
Rutte dat ons land verder in een lockdown gaat. 
De kerken zijn van de maatregelen uit gesloten. Ondanks dat houden we de 
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. In ieder geval houden we de huidige 
groepsindeling aan t/m zondag 10 januari met de 3 diensten op zondag. 
  
Daarnaast willen we u vragen om enkel naar de kerk te komen als uw groep aan de beurt 
is, en niet op eigen initiatief de erediensten te bezoeken. We begrijpen dat dat soms 
moeilijk kan zijn, ook als er groepen zijn waar nog voldoende vrije plaatsen zijn. Maar we 
willen hierin ook orde en overzicht houden wie de erediensten bezoeken. 
  
  
De colleges Kerkenraad en Kerkbestuur, wensen u langs deze weg Gode Zegenrijke 
dagen toe, en een goede jaarwisseling. 
  
Ontvang allen de hartelijke groeten,  

Namens uw en jouw kerkenraad en kerkbestuur, 

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

 

PS Denkt u aan onze (oudere) gemeenteleden in uw omgeving, die geen internettoegang 
hebben? Fijn, als u bovenstaand informatie met hen deelt? 

 


