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INFORMATIEBRIEF NUMMER 8 

 

      Leerbroek, 17 oktober 2020 

Geliefde gemeente, 

Wederom ontvangt u een schrijven, de aanleiding hiervan ligt in de laatste ontwikkelingen met 

daarbij het advies van het breed moderamen van de HHK.  

Vrijdagavond zijn we als colleges bijeengekomen om het advies van het breed moderamen van de 

HHK te bespreken. Voor de colleges is het een worsteling geweest om tot een juiste beslissing te 

komen voor onze gemeente. Als colleges zullen we nauwlettend de zaken in de gaten houden en 

mocht de situatie wijzigen dan zullen nieuwe besluiten genomen moeten worden. Uiteraard wordt u 

dan hierover geïnformeerd.    

Groepen 

Afgelopen zondag zijn we teruggegaan naar de indeling met 5 groepen. We hebben geconstateerd 

dat in de groepen voldoende onderlinge afstand aanwezig is. Op dit moment vinden we op basis van 

voldoende afstand en beperkte bezoekers het verantwoord, met in achtneming van alle bekende 

regels, om de indeling met 5 groepen te handhaven. We zijn ons ervan bewust dat we hiermee 

afwijken van het advies van het breed moderamen van de HHK. De vraag die hier ten grondslag ligt is: 

“Waarmee dienen we onze gemeente?” en dat op een verantwoorde manier. Het is ons bekend dat 

vele gezinnen in onze gemeente verlangen om met enige regelmaat de erediensten in de kerk te 

bezoeken. Dit is medebepalend voor dit besluit. We beseffen terdege dat er ook gemeenteleden zijn 

die een andere visie hierop hebben, we laten een ieder dan ook vrij om de afweging te maken of u 

het verantwoord vindt de diensten bij te wonen. De kerk moet een veilige omgeving zijn voor 

iedereen, met inachtneming de veiligheidsregels, dit achten we op dit moment verantwoord. 

Nogmaals we houden de omstandigheden nauwlettend in de gaten, mochten er nieuwe 

ontwikkelingen zijn die anders van ons vragen dan zullen we daarop nieuwe besluiten nemen.   

Voor de goede orde nogmaals de groepsindeling: 

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. 



Mondkapjes 

Voor wat betreft het gebruik van mondkapjes nemen we het advies van het breed moderamen van de 

HHK over, en adviseren we iedereen van 18  jaar en ouder om mondkapjes te gebruiken bij het in en 

uitgaan van het  kerkgebouw. Dit geldt eveneens voor het bezoeken (in- en uitgaan) van de 

verenigingsavonden, Bijbelkringen, weekdiensten etc. 

3 Diensten op een zondag 

De achterliggende tijd is onderzocht of 3 diensten op een zondag mogelijk is. Inmiddels kunnen we u 

meedelen dat vanaf zondag 25 oktober t/m december 3 erediensten op een zondag gehouden 

worden. De aanvangstijd van de middagdienst is om 15.30 uur. In goed overleg met de 

zondagsschool is besloten om de aanvangstijd van de zondagsschool een half uur te vervroegen naar 

13.30 uur. In iedere middagdienst gaat een predikant of kandidaat voor. Voor aanvang van de 

middagdienst zal tevens het kerkgebouw geventileerd worden. 

Planning 

Nu de 5 groepen worden gehanteerd en er 3 diensten zijn is ook de planning gewijzigd, hieronder de 

planning t/m november. 

Groep Datum 

Groep 1 Zondagavond 25 oktober 
Zondagmiddag 8 november 
Zondagmorgen 22 november 
Zondagavond 29 november 

Groep 2 Zondagmorgen 18 oktober 
Zondagmorgen 1 november 
Zondagavond 8 november 
Zondagmiddag 22 november 

Groep 3 Zondagavond 18 oktober 

Zondagmiddag 1 november 
Zondagmorgen 15 november 
Zondagavond 22 november 

Groep 4 Zondagmorgen 25 oktober 
Zondagavond 1 november 
Zondagmiddag 15 november 
Zondagmorgen 29 november 

Groep 5 Zondagmiddag 25 oktober 
Zondagmorgen 8 november 
Zondagavond 15 november 
Zondagmiddag 29 november 

 

Dit alles onder voorbehoud. 

Weekdiensten 

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

wordt hierover per e-mail of telefoon geïnformeerd. 

Gemeente-zijn 

In het overleg is eveneens besproken hoe het ‘gemeente-zijn’ kan blijven functioneren in een tijd 

waarin we nu leven. De verenigingen gaan (nog) in aangepaste vorm door, in elke eredienst komt een 

deel van de gemeente bijeen, hoe kan aan verbondenheid en betrokkenheid vormgegeven worden? 

We hebben in het begin van de Corona tijd ervaren hoe dat onder druk kan staan. Als colleges zijn we 

aan het nadenken hoe en op welke wijze het ‘gemeente-zijn’ door kan gaan.   

 

Huisbezoeken. 

Wat betreft de huisbezoeken, deze zullen, gezien het belang daarvan, vooralsnog doorgang vinden. 

Wel is het belangrijk dat, als er sprake is van gezondheidsklachten binnen het gezin die corona 

gerelateerd kunnen zijn, het huisbezoek afgezegd moet worden. 

 



Nieuwe berichtgeving 

Bij wijzigingen of nieuwe maatregelen zullen we u hierover zo spoedig mogelijk informeren. Houd uw 

e-mail en onze website in de gaten. We roepen u op om onze oudere gemeenteleden in uw 

omgeving, die geen internettoegang hebben, de informatie die op onze website vermeld staat mee te 

delen door bijv. deze Informatiebrief uit te printen en te bezorgen. 

Ten slotte 

Mensen beschrijven de tijd waarin we leven als ‘onzeker’. Onzeker hoe de ontwikkelingen gaan 

omtrent het virus. Onzeker over de economie. Onzeker of de baan behouden blijft. Onzeker of er nog 

voldoende werk is. Onzeker als je als jongere leerachterstand dreigt op te lopen. Onzekerheid….. 

Herkent u/jij dat? Ongetwijfeld is dit herkenbaar.  

We voelen, als het goed is, onze zwakheid, nietigheid, we kunnen het niet goed meer in de hand 

houden. Waar is dan uw en jouw verwachting van? Waar is uw en jouw hoop op? 

 

Gelukkig is er EEN goede Verwachting en Hoop en dat lezen we in Psalm 39 : 8: 

En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U. 

 

Matthew Henry schrijft bij dit vers het volgende: 

Als het vertrouwen in schepselen faalt, dan is het onze troost dat wij een God hebben, tot Wie wij kunnen 

gaan, een God om op te vertrouwen, en hierdoor moeten wij opgewekt worden om Hem zo veel te vaster 

aan te grijpen door het geloof. 

 

Mag u en jij dit in alle eenvoud beamen? David richt zich met zijn vraag op de HEERE. Met zijn strijd, 

nood, wat het ook kan zijn. Dat mag u en jij ook doen. Naar de HEERE toegaan. Dat uw en jouw hulp 

en enige verwachting van de HEERE alleen is? Bij Hem zijn we bij het goede adres. Denk aan de 

woorden: “die de HEERE verwachten zullen niet beschaamd worden.”. Voor de naam HEERE in de tekst 

staat “Adonai”, dat betekend “Hij is de Almachtige, Die het voor het zeggen heeft”. 

David stopt niet bij zijn vraag, maar gaat verder en geeft daarop zelf antwoord: “Mijn hoop is op U 

alleen”. Dan heeft u en heb jij goede gegronde hoop. Hoe hopeloos en donker het ook lijkt. Op U, de 

HEERE. Verwachting, hoop. Toch ondanks, te midden van alles. En dat kan veel zijn…… 

Voor die hoop en verwachting heeft Jezus gezorgd, door Zijn komen naar deze wereld, door Zijn 

volmaakt leven, door Zijn offer op Golgotha. Hij zorgt daar nog steeds voor tot op de jongste dag. 

Laat voor een ieder het gebed zijn voor de gehele gemeente, jong en oud: “Ontwaak, Noordenwind, 

en kom, Gij Zuidenwind, doorwaai mijn hof (de gemeente), dat zijn specerijen uitvloeien (dat Zijn reuk 

verspreid wordt). Hij wil het u en jou geven mild en overvloedig.  

We wensen u goede en gezegende diensten toe.  

 

Namens uw en jouw kerkenraad en kerkbestuur, 

dhr. E.A. Klok, scriba 

dhr. W. Uittenbogaard, secretaris 

 

 


