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Leerbroek, 6 november 2021 

Geachte gemeente, 

Bijgaand informeren wij u en jou omtrent de erediensten. 

Bezoek erediensten 

In de achterliggende tijd zijn een groot aantal gezinnen / personen positief getest op corona. We zijn 

dankbaar dat bij een groot aantal de klachten meevielen en inmiddels weer hersteld zijn. Bij 

inventarisatie is gebleken dat de kerkgang hierin waarschijnlijk geen rol heeft gespeeld en dat de 

besmettingen vooral via school of werk zijn gegaan. 

 

Als colleges hebben we besloten om het huidige schema/indeling tot nader orde aan te houden zoals 

we die nu hebben, en dus vooralsnog niet verder af te schalen. 

 

Dat betekend: 

 Iedere dienst zitten er 3 groepen in de kerk en 2 in de Samenkomst, 1 groep luistert de dienst 

thuis 

 In het kerkgebouw beneden zijn alle banken bestemd voor degenen die de 1,5m 

afstandsregels willen hanteren 

 Op de galerij geldt geen 1,5m afstandsregel 

 In de Samenkomst zijn ook een aantal rijen beschikbaar voor de 1,5m afstandsregel 

 Om risico's van overdracht te beperken willen we u vragen om bij (verkoudheids)klachten 

echt thuis te blijven. 

We zullen de ontwikkelingen blijven volgen, we willen u vragen om bij een positief geteste uitslag 

een bericht te sturen naar de scriba per e-mail scriba@hhgleerbroek.nl of telefonisch. 

Aandachtspunten 

Voor het bezoeken van de erediensten brengen we u de volgende aandachtspunten (nogmaals) 

onder de aandacht: 

 Wilt u bij het verlaten van het kerkgebouw het volgende in acht nemen:  

o U dient de bank te verlaten via de zijpaden 

o Is uw zitplaats aan de kant van de Dorpsweg dan verlaat u de kerk via uitgang bij de 

preekstoel 

o U kunt de galerij pas verlaten als iedereen beneden de zitplaats heeft verlaten 

o Respecteer elkaar en houdt (opnieuw) voldoende afstand van elkaar 

 Gelieve enkel de erediensten te bezoeken als uw groep ook ingedeeld is 

 De overheid heeft (opnieuw) de mondkapjesplicht ingesteld per 6 november. We laten het 

aan uw overweging over om deze te gebruiken. 

  



 

Tot slot 

We nemen de slot woorden over uit brief aan alle HHG gemeenten van de scriba van het breed 

moderamen generale synode ds. D.J. Diepenbroek: 

 

We hadden de hoop dat met de versoepelingen van medio september alles weer wat 'normaal' zou 

worden. Helaas is dat niet zo en worden we opnieuw bepaald bij de gebrokenheid van dit leven en 

de beperktheid van onze kennis. Het doet ons ook vrezen voor wat deze winter ons gaat brengen. 

Daarbij neemt de tweespalt, ongeduld en wantrouwen alleen maar toe. Pijnlijk wordt duidelijk dat we 

samen corona niet onder controle krijgen. Dan past ons met dankdag in onze gedachten geen 

hardheid en hoogmoed, maar kwetsbaarheid en ootmoed. Zowel richting elkaar, maar nog meer 

tegenover God de HEERE. Die gezindheid is niet in onszelf te vinden. Laat ons gebed zijn dat de 

Heere ons in Zijn genade dat leert door Zijn Zoon Jezus Christus. Zoals Luther eens schreef:  

 

'Wij arme zondaren die U met uw genade bedacht hebt, bidden en smeken U, dat U toch door uw Heilige 

Geest al wat verstrooid is tezamen brengt, wat gescheiden is verenigt en weer tezamen voegt. Geef ons 

dat wij ons tot U de enige God keren, Uw enige waarheid zoeken, alle verdeeldheid verlaten, dat wij één in 

zin, één in wil, één in kennis, één in gemoed, en één in geloof zijn, waarover onze Heere Jezus Christus 

eens oordelen zal. Dat wij dan U, hemelse Vader van onze Heere Jezus Christus eensgezind als met één 

mond prijzen en loven mogen, door onze Heere Jezus Christus in de Heilige Geest. Amen.' 

Ontvang allen de hartelijke groeten, 

Namens uw en jouw kerkenraad en kerkbestuur, 

dhr. E.A. Klok, scriba 

dhr. P.E. de Leeuw, voorzitter 

 

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

u bovenstaand informatie met hen deelt? 


