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INFORMATIEBRIEF NUMMER 20 

 
Leerbroek, 13 november 2021 

Geachte gemeente, 

Opnieuw moeten we ons tot u richten middels een bericht aangaande de erediensten. 
Vrijdagavond heeft u ongetwijfeld wederom de persconferentie van onze minister president 
beluisterd aangaande de nieuwe maatregelen. 
Eén van de verscherpte maatregelen is de 1,5m afstandsregel. 

Bezoek erediensten 
N.a.v. de persconferentie hebben de colleges het verloop van de erediensten besproken. De colleges 
hebben besloten dat de 1,5m afstandsregel gaat gelden in het hele kerkgebouw en de Samenkomst. 

Dat heeft gevolgen voor planning: 

 Iedere dienst zitten er 2 groepen in de kerk en 2 in de Samenkomst, 2 groepen luisteren de 
dienst thuis 

 In het gehele kerkgebouw en de Samenkomst geldt de 1,5m afstandsregel 

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

echt thuis te blijven. 

 Wilt u bij bezoek van de erediensten ook de basisregels hanteren? 

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. 

Planning 
De planning voor de aankomende is als volgt: 
Let op!! Deze is (ten op zichte van vorige week) gewijzigd n.a.v. de nieuwe maatregelen. 

 

Aandachtspunten 
Vanuit de gemeente worden de colleges/kosters met enige regelmaat geattendeerd op het feit dat 
niet iedereen de 1,5m hanteert bij het verlaten van de kerk/de Samenkomst of verlaten het 
kerkgebouw op andere wijze dan gewenst.  
We vragen u nogmaals hier op te letten en elkaar hierin de ruimte te geven. 

 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. 
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Stemmingsvergadering vrijdag 19-11-2021. 
Gezien de alle maatregelen zal de stemmingsvergadering van 19-11-2021 niet in de Samenkomst 

plaats vinden maar in de kerk.  
Aanvang 19.30 uur precies. 

Tot slot 
We beginnen de dienst morgenochtend met het zingen van psalm 72 vers 1. Daarin gaat het over 
Christus Die regeert en Die regeren zal. Nu er weer maatregelen genomen worden zowel in de kerk 
als in de maatschappij, worden we er misschien moedeloos van. Komt hier nooit een einde aan? Maar 
we belijden dat er Eén Koning is Die alles regeert.  
Het is genade als we onder Die Koning leerden buigen; in alle noden en met alle schulden; bij Hem 
komen en ons aan Hem onderwerpen. Psalm 72 zingt er van hoe deze Koning doet met 
nooddruftigen die tot Hem roepen, maar ook met Zijn vijanden die Zich verzetten.  
En het eindigt alles in Zijn lof: "Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen." 
Laten onze harten op Hem zien, Zich voor Hem buigen en Zijn heil verwachten.  

ds. N. den Ouden 

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? 


