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INFORMATIEBRIEF NUMMER 7 

 

      Leerbroek, 10 oktober 2020 

 

Geachte gemeente, 

Opnieuw moeten we een schrijven tot u richten, niet wetende, vorige week, dat de omstandigheden 

opnieuw zouden wijzigen. 

We hebben allemaal de commotie kunnen volgen hoe dat is verlopen in één van onze landelijke HH 

Gemeenten. Mede hierdoor heeft afgelopen dagen een overleg plaatsgevonden tussen kerkenraad 

en kerkvoogdij hoe wij als gemeente hiermee omgaan. Tevens is gisteren ook een advies uitgebracht 

vanuit het breed moderamen van de HHK. 

Als colleges hebben we het advies van het breed moderamen van de HHK ter harte genomen. Hoe 

kunnen de erediensten hun voortgang vinden? Hoe zorgen we ervoor dat we als gemeente geen 

aanstoot geven aan de wereld? Maar bovenal hoe kan de Naam van de HEERE geëerd worden? Dit 

alles wel overwegende zijn we gezamenlijk tot het besluit gekomen om terug te gaan naar de situatie 

met 5 groepen. Dit besluit geldt vooralsnog voor de maand oktober. Gedurende deze tijd wachten we 

verdere adviezen af vanuit het breed moderamen. Daarbij geldt uiteraard dat de ontwikkeling van het 

coronavirus wordt gevolgd. 

Groepen 

Om de erediensten per groep door minder mensen te laten bezoeken en om de 1.5m te handhaven, 

tussen de verschillende huishoudens, hebben we besloten om naar de genoemde 5 groepen te gaan. 

Hierbij geldt dat ook de indeling van de zitplaatsen weer wordt gebruikt zoals dat eerder was. 

In tegenstelling wat in de Zaaier vermeld staat worden voor de aankomende diensten van 11-10  de 

volgende groepen verwacht: 

Zondagmorgen: Groep 5, Verrips – Zwijnenburg 

Zondagavond: Groep 1, Aalst – Gilst 

Zondag 20 september zijn we geëindigd bij groep 4, vandaar dat we verder gaan bij groep 5.  

De indeling van de groepen is als volgt: 

Groepen Achternamen* 

Groep 1 Aalst – Gilst 
Groep 2 Goedhart – Jongh 
Groep 3 Karels – Ouden 
Groep 4 Pellikaan – Vermaat 
Groep 5 Verrips – Zwijnenburg 

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

  



Bezoek erediensten 

We willen u nogmaals wijzen op de gezondheidscheck van de 5 vragen: 

1. Had u (zelf) één of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur ?   

 Hoesten   

 Neusverkoudheid   

 Koorts vanaf 38 graden   

 Benauwdheidsklachten   

2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten ?   

3. Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen middels een test vastgesteld ? 

4. Heeft u een huisgenoot met het coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen  contact met 

hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had ? 

5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is 

vastgesteld ?   

Indien u/jij één van de vragen met ja moet beantwoorden, moet u/jij dan vragen we en jou om echt 

thuis blijven!  

Aandachtspunten 

We willen u nogmaals wijzen op het volgende 

 Er is geen mogelijkheid om aan te melden voor extra diensten. 

 Het is niet mogelijk om op eigen initiatief de kerkdiensten bij te wonen. We willen u dringend 

vragen hier gehoor aan te geven. 

 U hoeft ook niet meer af te melden bij verhindering 

Mondkapjes 

De laatste tijd worden in veel openbare ruimten mondkapjes verplicht/geadviseerd. We weten dat  

verschillend over de effectiviteit wordt gedacht, door het breed moderamen van de HHK wordt het 

gebruik van mondkapjes geadviseerd. Als colleges willen we iedereen de ruimte geven om bij het in- 

en uitgaan van de kerk gebruik te maken van mondkapjes.  

Zingen 

Daar de gemeentezang een wezenlijk onderdeel is van de erediensten hebben de colleges besloten 

om ingetogen te blijven zingen. Het aantal te zingen verzen zal beperkt worden.  

We vragen u dringend om ook echt ingetogen te blijven zingen. 

In en uitgaan van het kerkgebouw 

Aangezien de 1.5m afstandsregel moeilijk te hanteren is bij de ingang onder de toren en in de 

gangpaden is besloten om met ingang van a.s. zondag de kosters/kerkbestuursleden mondkapjes te 

laten dragen. 

We wijzen u nog op de 1.5m afstandsregel bij het verlaten van het kerkgebouw, houdt rekening met 

elkaar en houd ook 1.5m afstand tot de ander, geef elkaar de ruimte bij het verlaten van het 

kerkgebouw, en volg ook de looproute zoals aangegeven. 

Planning 

Nu de 5 groepen worden gehanteerd is ook de planning gewijzigd, hieronder de planning t/m 18 

oktober.  

Groep Datum 

Groep 1 Zondagavond 11 oktober 

Groep 2 Zondagmorgen 18 oktober 
Groep 3 Zondagavond 18 oktober 
Groep 4 Zondagmorgen 25 oktober 
Groep 5 Zondagmorgen 11 oktober 

 

De planning vanaf 25 oktober volgt nog. 

 



 

Kinderopvang 

De kinderopvang gaat gewoon door. De ouders/oppassers zijn door de coördinator Elise Vermaat per 

e-mail hierover geïnformeerd. 

 

Weekdiensten 

De (groeps)indeling van de weekdiensten zal bekeken worden en waar nodig herzien worden. U 

wordt hierover per e-mail of telefoon geïnformeerd. 

Media 

Als kerken staan we in deze tijden bij de media in de schijnwerpers wat betreft het naleven van de 

regels. Voor gemeenteleden kan bezoek van de media op de zondag als onprettig ervaren worden. 

Mocht toch onverhoopt de situatie zich voordoen dat op een moment de media ter plaatse is dan 

willen we u vragen om niet met hen in gesprek te gaan. Binnen de colleges is afgesproken dat 

ouderling B.G. Ippel de aangewezen personen is als woordvoerder namens de gemeente. 

Ten slotte 

We geven het “Ten slotte” door zoals het breed moderamen dat verwoordde naar de HHK 

gemeenten, waar wij ons als colleges bij aansluiten: 

We beseffen dat deze adviezen veel gedachten geven en realiseert zich dat hier in de kerk uiteenlopend 

over gedacht wordt. We vragen u om juist  in  deze  crisistijd  broederlijke  eensgezindheid  te  zoeken.  We  

mogen  dankbaar  zijn  dat  de Woordverkondiging nog door mag gaan. Dat is onverdiende goedheid van 

de HEERE. Welk recht hebben wij dat Hij ons dat schenkt? Laten we ons dan niet alleen bezinnen op de 

praktische invulling van aankomende zondag, maar bovenal een andere en betere weg gaan: ‘Laat ons 

wederkeren tot de HEERE’ en inkeren tot Hem Die Zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft tot een 

volkomen verzoening. Laten we bidden om Zijn Geest om de juiste houding aan te nemen in de 

samenleving en ten opzichte van onze overheid en laten we land, volk en overheid voortdurend opdragen 

in onze gebeden. 

We wensen u goede en gezegende diensten toe.  

 

Namens uw en jouw kerkenraad en kerkbestuur, 

dhr. E.A. Klok, scriba 

dhr. W. Uittenbogaard, secretaris 

 

 


