Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek
Dorpsweg 10
4245 KP Leerbroek
www.hhgleerbroek.nl

INFORMATIEBRIEF NUMMER 6

Leerbroek, 25 september 2020
Geachte gemeente,
Inmiddels mochten we als gemeente alweer enige zondagen met meerderen de erediensten
bezoeken. In de achterliggende periode hebben we als colleges ons beraden op welke wijze de
gemeente frequenter naar de kerk kan. We hebben hiervoor inventarisaties gedaan. Door de
gemeente op een andere wijze in te delen is het gelukt om drie groepen te maken. Hiermee laten we
de indeling op alfabet los.
Erediensten met ingang van 27 september
We willen vanaf a.s. zondag 27 september de erediensten op de volgende wijze invullen:







Alleen gemeenteleden die zich hebben aangemeld kunnen de diensten bezoeken
De aangemelde gemeenteleden zijn in 3 groepen verdeeld. De indeling op alfabet is hierbij
losgelaten. U wordt deze week via e-mail of telefonisch geïnformeerd in welke groep en
welke bank u bent ingedeeld.
Toegang alleen via de toreningang vanwege de gezondheidsregels
Zondagmorgen/avond 11 oktober zal D.V. de Heilige Doop bediend worden, de groep die
dan ingedeeld is, wordt gewoon in die dienst verwacht.

We rekenen op uw begrip en medewerking. We vertrouwen erop dat u hierin uw
verantwoordelijkheid neemt en niet op eigen initiatief de erediensten bezoekt.

Groepsindeling
De aangemelde gemeenteleden zijn gelijkmatig verdeeld over Groep 1, Groep 2, Groep 3. Vanwege
de 1.5-meter-regel en de beschikbare plaatsen in het kerkgebouw is enkel deze indeling mogelijk,
hierdoor is onderling ruilen niet mogelijk. De groep en de bank waarin u bent ingedeeld, zijn tot
nader order blijvend. Dit onder voorbehoud van wijzigingen van het overheidsbeleid.

Planning
Voor de periode t/m 18 oktober zijn de groepen voor de aankomende diensten als volgt ingepland:
Groep
Groep 1
Groep 2
Groep 3

Datum
Zondagmorgen 27 september
Zondagavond 4 oktober
Zondagmorgen 18 oktober
Zondagavond 27 september
Zondagmorgen 11 oktober
Zondagavond 18 oktober
Zondagmorgen 4 oktober
Zondagavond 11 oktober

3e Dienst op zondag
Nu we 3 groepen hebben, onderzoekt de kerkenraad de mogelijkheden om 3 diensten per zondag te
beleggen, zodat iedereen één maal per zondag naar de kerk kan. Indien hier meer over bekend is
wordt u hierover geïnformeerd.
Aandachtspunten




Nu er 3 groepen zijn, is er geen mogelijkheid meer om aan te melden voor extra diensten.
Met ingang van a.s. zondag 27 september is het niet meer 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

Om ervoor te zorgen dat de zitplaatsen efficiënt gebruikt worden is voor iedere groep de kerk
ingedeeld. Dat betekent dat bij binnenkomst uw zitplaats wordt aangewezen door de koster. Dat kan
zowel beneden als boven zijn. Hierdoor kan het zijn dat u op een andere plaats in de kerk zit dan u
gewend was. De plaats die u aangewezen wordt geldt voor alle aankomende zondagse diensten die u
bezoekt. Om de voorgeschreven onderlinge afstand te kunnen bewaren geldt voor gezinnen dat de
kinderen zoveel mogelijk tussen volwassenen van verschillende gezinnen moeten plaatsnemen. De
kosters zullen hierin ook aanwijzingen geven.
Heilig Avondmaal
Eén van de dingen die ons moeten raken, naast het gemis van het komen naar Gods huis twee keer
op een zondag, is dat de bediening van het sacrament van het Heilig Avondmaal voor het laatst vorig
jaar december heeft plaatsgevonden. In de prediking werd daar kortgeleden bij stilgestaan: “Ik heb u
voorwaar in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw eer.” Wij zijn niet waardig dat het
Heilig Avondmaal ooit weer in ons midden zou plaatsvinden. Het is voor de kerkenraad een
worsteling hoe wij hierin hebben te handelen. Laat er gebed zijn om het juiste inzicht.
Kinderopvang
De kinderopvang wordt weer opgestart, de bedoeling is om dit te doen vanaf zondag 4 oktober. De
ouders/oppassers worden volgende week door de coördinator Elise Vermaat per e-mail hierover
nader geïnformeerd.
Gezondheidsregels
Voor het bezoeken van de erediensten zijn een aantal gezondheidsregels opgesteld, deze heeft u
kunnen vinden in één van de vorige brieven. U wordt verzocht kennis te nemen van deze informatie.
In het “Gebruikersplan” kunt u deze ook vinden.
Gemeentezang
Aangezien met de nieuwe indeling het aantal kerkgangers verhoogd is, doen we opnieuw een beroep
op u om de psalmen op ingetogen wijze te zingen.
Gebruikersplan
Alle maatregelen die geldig zijn voor de erediensten, zijn in een “Gebruikersplan” opgesteld. Dit
gebruikersplan kunt u inzien via www.hhgleerbroek.nl. Hierin kunt u ook de plattegrond vinden
waarop staat welke zitplaatsen beschikbaar zijn.

Nieuwe berichtgeving
Dit schrijven heeft een planning t/m 18 oktober. Medio oktober zullen we u opnieuw informeren over
de planning voor de daarop volgende maand(en).
Heeft u een e-mailadres maar heeft u dit nog niet aan ons doorgegeven dan willen we u vriendelijk
vragen uw e-mailadres (dat kan via de website) alsnog door te geven, dan kunnen we u in het vervolg
per e-mail informeren.
Tot slot,
In bovenstaande brief staan weer heel wat zaken vermeld. Het zijn kerkelijk gezien geen makkelijke
tijden die we meemaken. Er is in de situatie waarin wij nu zitten zorg over de kerkelijke
betrokkenheid van jongeren en ouderen. Er is zorg over gezinnen met kinderen. We horen hoe
moeilijk het soms is om thuis iets van de kerkdiensten mee te maken. Laten we daarin acht hebben
op elkaar, meeleven met elkaar en in het bijzonder wel bidden voor elkaar. Laten we ook dankbaar
zijn dat we weer vaker naar de kerk kunnen gaan. Als we denken aan verdrukte christenen die onder
de dreiging van gevangenschap en erger maar zeer beperkt of soms helemaal niet kunnen
samenkomen (Noord-Korea), wat zijn wij dan enorm bevoorrecht. Laat er onder ons geen
“murmureren” zijn, maar wel verootmoediging. De Heere geve te buigen onder Zijn Hand én om op
Hem te hopen. Beproevingen kunnen zegeningen worden, als we Zijn hand erin zien en als het ons
aan Hem verbindt.
Hij zie in ontferming neer op de gemeente van Leerbroek en make Zijn Naam groot onder ons.
ds. N. den Ouden
We wensen u goede en gezegende diensten toe.
Namens uw en jouw kerkenraad en kerkbestuur,
dhr. E.A. Klok, scriba
dhr. W. Uittenbogaard, secretaris

