
Geliefde gemeenteleden,  

 

Op 29 juni 2021 zijn we als coronateam bij elkaar gekomen om na te denken, hoe we rondom de erediensten 
met de coronamaatregelen moeten omgaan. In elf punten willen we de belangrijkste besluiten noemen en 
toelichten.  

1. Aantal personen. Elke kerkdienst krijgen 90 volwassen personen (> 13 jaar) en 30 kinderen (< 13 jaar) de 
gelegenheid om zich op te geven voor een kerkdienst. Dit kan via Eventbrite of telefonisch. Dit betekent 
dat u niet één van de vier diensten kunt bijwonen, maar veel vaker kan en mag inschrijven. Als de 
zitplaatsen zo goed mogelijk benut worden, kunnen er méér kerkgangers de kerkdiensten bijwonen. We 
verzoeken de alleenstaande mensen vooral gebruik te maken van het linkervak, omdat dáár voor hen de 
meeste ruimte beschikbaar is. Omdat voor jonge kinderen de afstand van 1,5 meter niet geldt, kunnen er 
ook gezinnen naast elkaar zitten. Als eventuele aanwijzingen gegeven worden, wilt u die dan opvolgen?  
Wellicht bent u ondertussen gehecht ‘aan uw eigen plek’ in de kerk. Laten we echter de bereidheid tonen 
om op een andere zitplaats te gaan zitten, als daardoor meer mensen naar de kerk kunnen komen.  

Als er na zaterdagmiddag 15.00 uur nog plaatsen beschikbaar zijn voor de komende zondag, krijgt 
iedereen de gelegenheid om zich opnieuw op te geven voor de komende kerkdiensten. Om u eraan te 
helpen herinneren dat wekelijkse inschrijving (vrijwel) mogelijk is, zal niet langer om de twee weken het 
moment van inschrijving via Eventbrite geopend worden, maar wekelijks.  

2. Zingen. Zowel vanuit de landelijke overheid als vanuit de landelijke Hersteld Hervormde Kerk wordt de 
mogelijkheid geboden om in alle kerkdiensten weer ingetogen te gaan zingen. Dat betekent dat voortaan 
in alle kerkdiensten weer de psalmen tot Gods eer gezongen gaan worden.1 

3. Crèche. Elke zondagmorgen zal er weer crèche zijn voor de jonge kinderen, zodat ouders gezamenlijk de 
kerkdiensten kunnen  bijwonen. We vinden het fijn dat ook de ouders met jonge gezinnen zo weer samen 
naar de kerk kunnen gaan. U bent allen hartelijk welkom! 

4. Kerkauto. Als er gemeenteleden zijn, die gebruik willen maken van de kerkauto, kunt u dat aangeven.  

5. Extra ouderling en kerkvoogd. Als de 1,5 meter maatregel in acht kan worden genomen, zal er voortaan 
één extra kerkenraadslid en één extra kerkvoogdijlid weer aanwezig zijn in de erediensten.  

6. Deurcollecte. Bij de uitgang zullen grote ‘collectebussen’ geplaatst worden, zodat gemeenteleden (en 
eventuele vakantiegangers die wellicht zullen komen) de gelegenheid krijgen om hun gaven aan de HEERE 
en Zijn dienst te geven. We adviseren en stimuleren u wel, om vooral per bank uw gaven te blijven geven.  

7. Vakantiegangers. Omdat er wellicht vakantiegangers gaan komen die in Stellendam de kerkdiensten bij 
willen wonen, wordt op de website een link geplaatst naar Eventbrite, waar zij (ongeveer vijf personen) 
zich kunnen aanmelden voor de erediensten. Laten we als gemeente ook gastvrij zijn voor gasten. We 
denken dat dit kan, omdat eigen gemeenteleden ook op vakantie zullen gaan. 

8. Koffieochtenden. Met inachtneming van de 1,5 meter zullen voortaan de koffie-ochtenden georganiseerd 
gaan worden, zodat onderlinge ontmoeting meer mogelijk wordt voor maximaal dertig personen. Er zullen 
geen extra activiteiten zijn. Ook voor dergelijke bijeenkomsten zal registratie van aanwezigheid nodig zijn.  

9. Heilig Avondmaal. Bij de evaluatie van de drie diensten waarin recent het Heilig Avondmaal bediend 
mocht worden, bleek dat er minder bezoekers en deelnemers aanwezig waren in de middagdienst. We 
overwegen sterk om in D.V. september twee morgendiensten te houden (9.00 uur en 11.00 uur) en een 

 
1 Er zijn wellicht mensen die er nog moeite mee hebben, dat in elke dienst voortaan gezongen wordt. We hopen op uw 
begrip nu dit besluit genomen is. Waarom willen we in alle diensten weer gaan zingen? Omdat een nieuw moment niet 
aanbreekt, dat zingen in de eredienst toegestaan wordt. Hoe langer we wachten met het zingen in de erediensten, hoe 
moeilijker het wordt om ook in de vierde dienst te gaan zingen. Vandaar dit genomen besluit. Wie met het zingen moeite 
heeft, adviseren we om een plek achterin de kerkzaal in te nemen, zodat er geen zingende mensen achter u zitten.  



avonddienst, waarin dan het Heilig Avondmaal bediend zal worden.  

10. Voorlichting. Al deze veranderingen vragen om zorgvuldige communicatie. Vandaar dat we dit bericht via 
de WhatsApp-groep van de gemeente verspreiden en ook op de website van de gemeente publiceren. 
We verzoeken u het ook door te geven aan gemeenteleden, waarvan u weet dat zij wellicht deze 
informatie niet zullen ontvangen. De belangrijkste punten zullen ook in het komende kerkblad vermeld 
worden. We zijn dankbaar dat landelijk gezien het aantal besmettingen afneemt, waardoor deze 
verruimingen mogelijk zijn. Plaatselijk kan de situatie anders zijn, zodat bij sterk oplopende besmettingen 
in Stellendam, het nodig kan zijn om toch weer beperkende maatregelen in te voeren.  

11.  Betrokkenheid. We zijn dankbaar dat een groot deel van de gemeente betrokken is en blijft bij onze 
Hersteld Hervormde Gemeente. Toch hebben we als coronateam ook onze zorgen geuit, omdat er 
gemeenteleden zijn, die al vanaf het begin van de coronacrisis niet meer naar de kerk zijn gekomen. Het 
kan zijn, dat deze gemeenteleden de kerkgang weer gaan oppakken ‘als alles normaal is’. Wanneer dat 
moment in de toekomst aanbreekt, dat weet niemand. We roepen daarom álle gemeenteleden op, om 
niet langer te wachten met het bijwonen van de kerkdiensten. Laten we samen naar Gods huis (Beth-El) 
gaan, om de HEERE te ontmoeten en dáár vooral de Heilige Geest in ons te laten werken. De gemeente 
van Christus wordt ook het lichaam van Christus genoemd. Daarom is de onderlinge ontmoeting onder de 
bediening der verzoening onmisbaar. Laten we onze onderlinge bijeenkomst niet langer nalaten, maar 
elkaar toeroepen: Kom, ga met ons, en doe als wij!  

We spreken de hartelijke wens uit, dat al deze aanpassingen onder de zegen van de Heere mogen 
meewerken aan het welzijn van Zijn gemeente. 

 

Ontvang een hartelijke groet vanuit het coronateam 

 

ds. W.J. van den Brink     diaken P. Roon 

oud. J.M. van Oostenbrugge    kerkvoogd R.C.A. van der Linden 

oud. G.J. ‘t Mannetje      kerkvoogd D.F. Oosters 

 
 


