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 3e lijdenszondag, week 9, 2021 

Bloemengroet Kerk-zijn in coronatijd krijgt iets meer ruimte 

‘Na bijna een jaar met coronamaatregelen is de rek er niet alleen in de samenleving uit, 

ook in kerkelijke gemeenten klinkt de roep om maatwerk steeds luider. De behoefte aan 

ruimte binnen de kaders is groot. Het moderamen van de generale synode van de PKN is 

van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is hieraan tege-

moet te komen door het kerkelijk leven iets meer ruimte te geven’, aldus het moderamen 

van de PKN, in een persbericht van 25 februari. De kerkenraad van de Hervormde Ge-

meente Waardenburg- Neerijnen heeft steeds in het te voeren beleid gehandeld naar het 

advies van de PKN en wil dat nu ook doen. Daarbij speelt mee, dat wij vanuit officiele in-

stanties vernomen hebben, dat op dit moment voor onze dorpen geen verzwarende maat-

regelen hoeven te gelden, zoals dat een periode geleden wel was, toen er een clusterbe-

smetting was in Waardenburg. We houden als kerkenraad ook de actuele, eigen situatie in 

de gaten. Dat houdt in dat we vanaf zondag 7 maart de volgende regels laten gelden: 

· We ontvangen maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) in de fysieke diensten op 

basis van de onderlinge afstand van 1,5 meter, vooraf reserveren en triage. Kwetsbaren 

en risicogroepen worden geadviseerd de dienst online te (blijven) volgen.  

· Het aantal personen dat zingt is een maximum van 3 voorzangers. Daarbij zorgen we voor 

een onderlinge afstand van 3 meter tussen de voorzangers en houden we een afstand van 

5 meter aan tot de mensen in de kerk. 

· Verder wegen we af wat wel/niet past en verantwoord is om aan georganiseerd jeugdwerk 

op te starten. Vanaf maandag 1 maart gaat ds. Schonewille de catechisaties weer fysiek 

laten plaatsvinden over de gehele zaal van De Oude School. Leiding voor de kinderen 

wordt gevraagd om te kijken hoe zij het jeugdwerk (en in het bijzonder de kinderneven-

dienst) weer gestalte zouden kunnen geven. Als er gemeenteleden zijn, die deze leiding 

zou willen ondersteunen bij hun taak, willen zij zich dan opgeven bij de jeugdouderling 

Renze van Willigen of bij ds. Schonewille.  

 

Tot slot woorden van de scriba van de PKN, ds. R. de Reuver: ‘We beseffen het grote be-

lang van onderlinge gemeenschap. Laten we zorgzaam blijven voor elkaar en naar elkaar 

blijven omzien. In alles wat op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van God die onze 

toekomst in Zijn handen heeft…’ 

 

Bloemengroet  

De bloemen gaan deze zondag naar dhr. en mw. Welner (De Vergt 34, Waardenburg). Dhr. 

Welner ligt in het ziekenhuis in Tiel om behandeling te ondergaan, het is voor zowel dhr. 

Welner en zijn vrouw een moeilijke tijd. We wensen hem een goed herstel en Gods kracht! 

 

We bidden/danken o.a. voor…  

• Meer ruimte om kerk te zijn in coronatijd. 

• Rouwdragende families Verstegen en Van Maurik. 

• De zieken: Karin van der Linden (Peperstraat 2a, 4181 AC Waardenburg) en mw. 

J.C. van Oort-van Duijnen (Dr. Kylstradreef 11, 4181 BR, Waardenburg), zij verblijft 

op dit moment op de schakelafdeling in Tiel. Kevin van der Somme (Fauststraat 46, 

4181 DH, Waardenburg) en mw. A. Dollekamp-Van Zand. (Dr. Kijlstradreef 8, Waar-

denburg). Mw.. W.P.A. van Rhijn (Dr. Van Wieringenstraat 39 te Waardenburg), zij is 

opgenomen in het Jeroen Boschziekenhuis te ’s-Hertogenbosch en dhr. Welner (zie 

bloemengroet). 

Diensten online: 

Zondag 28 februari 

10.00 Waardenburg  

ds. C. van der Scheur  

uit Eemnes 

18.30 Waardenburg:  

Ds. E. van Rooijen  

uit Noordeloos 

1. Kerk 

2. Alg. diac. doeleinden  

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Diensten online en met 

maximaal 30 personen: 

Zondag 7 maart 

10.00 uur Waardenburg  

ds. C.A. van der Graaf 

uit Heerde 

18.30 uur Waardenburg 

ds. K.E. Schonewille 

1. Kerk  

2. Bijbelsch. Wittenberg 

3. Inst. predikantsplaats 

 

Agenda (D.V.) 

 

Maandag 1 maart om 

18.30, catechisatie in De 

Oude School  

 

Dinsdag, 19.30-21.30, 

Momenten in de Kerk,  

te reserveren bij de ds. 

 

dsschonewille@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

(0418 651539) Kopij 

nieuwsbrief voor donder-

dag 18.00 aanleveren.  

 

Scriba: G. de Kock scri-

ba@hervormd waarden-

burgneerijnen.nl (0418 

592043)  

 

Collecte via website of 

NL53 RABO 0366 7047 

88 (diaconie)  

NL08 RABO 0366 7026 

88 (kerkrentmeesters)  

 

Meldpunt seksueel mis-

bruik: www.smpr.nl 

 

        

De HEERE nu is het Die 

voor u uit gaat.  

Hij zal met u zijn.  

Hij zal u niet loslaten en u 

niet verlaten.  

Wees niet bevreesd en 

wees niet ontsteld.  

(Deut. 31: 8) 

 


