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 Extra nieuwsbrief, 17 December 2020 

Bloemengroet Beste gemeenteleden, 

 

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Waardenburg en Neerijnen heeft in de 

afgelopen week contact met elkaar gehad over het vorm geven van de kerkdiensten in de 

lockdown, waarin onze samenleving terecht is gekomen. En is hierin tot een besluit geko-

men. Voor wij dit besluit aan u bekend maken, willen we eerst vermelden, dat het besluit is 

gebaseerd op berichtgeving hierover van de PKN, De PKN verwijst plaatselijke gemeenten 

om te handelen naar het advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). 

Eerst vermelden we wat dit advies inhoudt en vervolgens delen we u het besluit van de 

kerkenraad van de Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen mee. 

 

1) Het CIO heeft het volgende persbericht laten uitgaan: ‘Ons land is in een lockdown ge-

komen. Het is duidelijk dat het ter bestrijding van de covid-19 pandemie noodzakelijk is 

voor de periode tot 19 januari a.s. extra maatregelen te nemen. Het CIO adviseert de kerk-

genootschappen nadrukkelijk hieraan een bijdrage te leveren. Het CIO doet de volgende 

dringende aanbevelingen bij CIO aangesloten 31 kerkgenootschappen, die een aanscher-

ping vormen op eerdere adviezen: 

- Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal 

uit te zenden en mee te maken. 

- Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende 

feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief “personeel”).’ 

 

2) Het besluit van de kerkenraad, dat dus gebaseerd is op bovenstaand advies en op het 

consistent beleid voeren t.a.v. coronavirus door de kerkenraad (denk aan voorjaar 2020, 

toen we ook volledig online gingen), houdt in:  

- Dat besloten is dat we vanaf komende zondag weer volledig online-diensten gaan verzor-

gen, m.m.v. de voorzangers, die inmiddels meehelpen om de dienst te verzorgen. In ieder 

geval voor de periode tot 19 januari 2021. 

- Dat we als bijzondere uitzondering 1 fysieke kerkdienst houden op 1e kerstdag, samen 

met de kinderen, die d.m.v. een kerkkoortje een tweetal liederen zullen zingen en daarvoor 

op 20 december gaan oefenen. Bij deze dienst zullen maximaal 30 kerkgangers aanwezig 

zijn. We denken dan bij deze kerkgangers vooral aan de (groot)ouders van deze kinderen. 

- Dat ook alle andere ‘binnenkerkelijke’ activiteiten voor de periode tot 19 januari 2021 

stoppen, met uitzondering van: ’Een moment in de kerk’, waarin men alleen in de kerk is 

of 1 op 1 met de dominee een gesprek kan voeren.  

 

We hebben dit besluit genomen met pijn in ons hart, maar wel met het oog op de volksge-

zondheid en liefde/zorg voor mensen. Ook de kerken dienen daarin, ondanks bepaalde 

grondrechten, bijdragen te leveren. Wij geloven dat wij als kerk van de Heere Jezus daar-

mee de samenleving het meest dienen. Het evangelie van de Heere Jezus mag nog steeds 

verkondigd worden en we hebben thuis genoeg middelen om dit mee te beleven. Onthoudt 

‘kerk zijn’ is meer dan de kerkdiensten op zondag, het is het licht van de Heere Jezus 

weerkaatsen in een donkere wereld. Laat het ons vooral aansporen om deze Kerst, nog 

meer dan anders, het kerstevangelie ‘Met-Ter-Daad’ gestalte te geven, tot eer en aanbid-

ding van het kerstkind, de Zoon van de levende God, die onze Heiland en Verlosser is.  

 

Met broederlijke groet, namen de kerkenraad, ds. K.E. Schonewille. 

Zondag 20 december 

10.00 Waardenburg  

(onlinedienst) 

ds. Joz. de Koeijer uit 

Ermelo 

18.30 Waardenburg 

(onlinedienst) 

ds. E. van Rooijen uit 

Noordeloos 

1. Kerk 

2. Diaconie 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

25 december, Kerst 

10.00 Waardenburg 

(30 kerkgangers) 

ds. K.E. Schonewille, 

m.m.v. kinderkoor 

1. Kerk 

2. NBG 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Zondag 27 december 

10.00 Waardenburg:  

(onlinedienst) 

ds. C.A. van der Graaf uit 

Heerde 

18.30 Waardenburg:  

(onlinedienst) 

ds. P.J. den Admirant uit-

Apeldoorn 

1. Kerk 

2. Diaconie 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Agenda (D.V.)  

 

Dinsdag, Kerk W’burg 

Moment in de kerk van: 

14.00-16.00 

19.30-21.30 

Reserveren via: 

dsschonewille@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

of 0418-651539 

 

Dhr. A. Verstegen, scriba 

@hervormdwaardenburg 

neerijnen.nl, 0418-

652741 

 

Meldpunt seksueel mis-

bruik: www.smpr.nl 

 

        

 

Jezus zei: 

Ik ben het licht  

der wereld 
 


