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INFORMATIEBRIEF NUMMER 17
Leerbroek, 1 oktober 2021
Geachte gemeente,
Bijgaand informeren wij u en jou omtrent de erediensten vanaf oktober.
Diensten vanaf oktober
N.a.v. het opheffen van enkele corona maatregelen hebben we als colleges nagedacht
hoe we als kerkelijke gemeente hier invulling aan kunnen geven.
Het uitgangspunt is dat we graag alle gemeenteleden twee keer op een zondag
gelegenheid bieden om op te gaan onder het Woord én dat iedereen zich veilig voelt bij
het bezoeken van de erediensten, dit vraagt van een ieder van ons een
verantwoordelijkheid om hier
op zorgvuldige wijze mee om te gaan.
Het bezoeken van de erediensten gaat op de volgende wijze:







In het kerkgebouw en de Samenkomst vervalt de 1.5m als regel
De huidige groepsindeling (Groep 1 t/m 6) blijft gehandhaafd
Iedere eredienst worden 5 groepen in de kerk en 1 groep in de Samenkomst
verwacht, dit zal om de beurt plaatsvinden
Voor de gemeenteleden die plaats willen nemen op 1,5m zijn in het kerkgebouw
een aantal banken (die voorzien zijn van een kaartje met een nummer) en in de
Samenkomst een aantal rijen gereserveerd
10 Minuten voor aanvang van de dienst worden de 1.5m banken/rijen die niet
gebruikt worden vrij gegeven.
Als in het kerkgebouw geen plaatsen meer beschikbaar zijn wordt uitgeweken
naar de Samenkomst

Voor de Bijbellezingen wordt de groepsindeling niet gehanteerd. U kunt vrij de diensten
bezoeken, wel zullen er 1,5m banken aanwezig zijn.
Aandachtspunten
Het zal voor iedereen wennen zijn om weer in een 'normaal' bezet kerkgebouw de
diensten te bezoeken.
Dit vraagt van een ieder de nodige aandacht.




Thuis blijven bij klachten of verschijnselen
Houd rekening met elkaar, houd enige afstand van elkaar als de ander daar om
vraagt, laten we daarin respect hebben voor elkaar hebben
Het collecteren blijft bij de uitgang

Ventilatie
Zoals u wellicht weet is ventilatie in ruimten waar mensen samenkomen belangrijk
middel om besmettingen te voorkomen. Dit geldt ook voor het kerkgebouw en de
Samenkomst. De ventilatie in de Samenkomst is op orde.
In het kerkgebouw is er geen mechanische ventilatie aanwezig. Als kerkbestuur heeft dit
onze aandacht, op dit moment is een commissie binnen het kerkbestuur onderzoek aan
het doen welke ventilatie nodig is. Omdat er nog geen ventilatie in het kerkgebouw is
zullen we moeten ventileren met de ramen en soms ook met deuren open voor aanvoer
van voldoende frisse en zuivere lucht. Het kan gebeuren dat het wat frisser in de kerk is,
we willen u vragen hier rekening mee te houden.

Planning
Hieronder vindt u de planning voor de erediensten vanaf oktober, aangezien het
onmogelijk is voor de aankomende maanden een planning te plaatsen, wordt enkel de
maand oktober weergegeven. Vanaf november wordt de planning enkel in de Zaaier en
op de website geplaatst.

Online diensten
Op dit moment zijn voor iedereen de diensten online te volgen. De beide colleges hebben
in de besluitvorming van maart 2020 aangegeven dat de online diensten van tijdelijke
aard zouden zijn, mochten de diensten weer als voorheen bezocht kunnen worden zou
opnieuw bekeken worden hoe de online diensten aangeboden worden. De colleges gaan
zich de aankomende tijd hierop beraden, mogelijk dat in de toekomst de online diensten
worden afgeschermd en enkel te volgen zijn voor eigen gemeenteleden in noodzakelijke
situatie. We informeren u t.z.t. hier nader over. Tot die tijd veranderd er niets aan de
onlinediensten.
Tot slot
Bovenstaande berichten betekenen een mijlpaal in een lange weg die we de
achterliggende anderhalf jaar zijn gegaan. Een weg die we te voren in de verste verte
niet hadden kunnen bedenken. Verschillende momenten zullen mij altijd bij blijven. Ik
denk aan de laatste diensten op biddag 2020, voorafgaand aan de lockdown. De
prediking was toen 's morgens uit 2 Samuël 24: David die op de dorsvloer van Arauna
biddag hield, terwijl de pest in Israël woedde; 's avonds uit Daniël 9: het gebed van
Daniël waarin hij zich verootmoedigde voor de Heere en pleitte op Gods
barmhartigheden. Ook het preken in een vrijwel lege kerk was een vreemde
gewaarwording. In dat alles heeft de Heere Zich niet onbetuigd gelaten. Wel is het
moeilijk geweest, vooral voor jonge gezinnen, om thuis de diensten mee te maken. Veel
kwam er af op het kerkbestuur, kosters en andere betrokkenen. Het stemt tot
dankbaarheid dat te midden van alle zorgen de dienst des Woord nog voort mocht gaan.
Inmiddels mogen we nu een nieuwe fase ingaan. Niet alle zorgen zijn voorbij en we
weten niet wat er nog komen zal, maar de gemeente mag zondag weer twee keer
opgaan, zij het nog met één groep in De Samenkomst. Onvermijdelijk dringt zich nu de
vraag op hoe ons hart onder dit alles is en geweest is. Zijn we wakker geschud? Gingen
de ogen ervoor open hoe we wellicht waren opgegaan in tijdelijke dingen en de waan van
de dag? Zijn we de zondagse samenkomsten hoger gaan waarderen? In één van de
diensten werd gezegd: "Het is te hopen dat we nooit meer teruggaan naar het oude
normaal maar dat we teruggaan naar de levende God; terug naar de levende Christus!"
Mogen we dat zien in ons leven? Ons past dankbaarheid dat de Heere de kerkdeuren niet
voorgoed heeft dichtgedaan. Hij geve Zijn zegen over Zijn gemeente. Hij make ons
trouw in Zijn dienst en geve in het hart van ouderen en jongeren wat we vinden in psalm
135 : 8:
Van geslachte tot geslacht,
Wordt naar onze dure plicht,
Bij het volk Uw gunst herdacht,
Wijl Gij Zelf o Heer' hen richt,
En aan hen schoon diep in schuld,
Met berouw gedenken zult.

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?

