
Klaaswaal, 20 maart 2020 

 

Geachte leden en doopleden, 

Vorige week zaterdag 14 maart heeft u van de kerkenraad een brief ontvangen over de te nemen maatregelen 

binnen onze kerkelijke gemeente vanwege de coronacrisis. De kerkenraad heeft bij de keuze van deze 

maatregelen de instructie van de overheid opgevolgd. Ook de adviezen van de deputaatschappen 

Vertegenwoordiging en Voorlichting, Kerk en Overheid en Kerkelijke Dienstverlening hebben we gebruikt om 

tot evenwichtige keuzes te komen. 

Inmiddels zijn we een week verder. De informatie die tot ons komt over het verloop en de ernst van de zeer besmettelijke ziekte 

die door het coronavirus wordt veroorzaakt, is verontrustend. De ernst van de situatie en de noodzaak om alle voorzorgs-

maatregelen goed in acht te nemen en zo goed mogelijk na te leven, worden hierdoor onderstreept. Dit plaatst de kerkenraad voor 

de vraag of de keuze van de invulling van de zondagse erediensten juist is geweest en ook DV voor de komende zondagen 

hetzelfde kan blijven. 

Contact met de politie Hoeksche Waard 
Afgelopen donderdag heeft de wijkagent opnieuw met dominee Van Aalst gesproken over de actuele situatie in de Hoeksche 

Waard. Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in de Hoeksche Waard is in vrij korte tijd behoorlijk gestegen. Ook bestaat er 

in de Hoeksche Waard in verhouding een relatief hoog dreigingsniveau. Bij de politie bestaat bezorgdheid over de omvang van de 

kerkelijke samenkomsten. Hoewel deze de afgelopen zondag hebben voldaan aan de instructie van de overheid van niet meer dan 

100 personen in een (kerk)gebouw, bestaat bij de politie toch de vrees voor besmetting. De wijkagent gaf aan dat er op vrijdag 

overleg plaats zou vinden met de burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard. De burgemeester heeft in een brief aan alle 

kerken de volgende oproep gedaan: Als burgemeester doe ik een dringend beroep op u om kerkdiensten en overige aan de kerk 

gerelateerde bijeenkomsten tijdelijk zo vorm te geven dat mensen daarvoor niet fysiek samen hoeven te komen. 

Besluit van de kerkenraad 
Vanwege de bezorgdheid van de plaatselijke overheid over de toename van het aantal corona patiënten en het verhoogde 

dreigingsniveau in de Hoeksche Waard, heeft de kerkenraad besloten om de vijf erediensten met telkens maximaal 100 mensen, te 

laten vervallen en terug te brengen naar twee diensten op de gebruikelijke tijden van 9.30 en 18.00 uur. De dominee zal, in het 

bijzijn van alleen een aantal leden van de kerkenraad en van de koster, in deze diensten voorgaan. Aan alle leden en doopleden 

wordt gevraagd om de twee diensten via de kerktelefoon te volgen. Het weegt de kerkenraad zwaar om zo’n ingrijpende beslissing 

te nemen, maar de verantwoordelijkheid in deze periode van crisis noopt ons hiertoe. 

Wat is in deze ernstige omstandigheden, die zo veel mensen in ons land, ja wereldwijd, treffen, de sprake van de Heere toch 

ernstig! Wat is de mens? Immers niets! Maar wat is het toch onmisbaar nodig dat de Heere ons dat leert. Anders gaan we nóg 

door. En dan hoeven we niet naar anderen te kijken, maar hebben we genoeg aan onszelf. Dan mag onze bede wel zijn: o Heere, 

breng ons in de schuld. O Heere, breng ons aan Uw voeten. Geef een inkeer, geef een wederkeer tot U, de God van onze vaderen. 

Wat zouden we daar persoonlijk, maar ook als land, goed mee zijn. 

Website 
Het informeren van de gemeente gebeurt tot heden per brief. Het bezorgen van de brieven vraagt de nodige tijd. De verwachting is 

dat er de komende tijd regelmatig behoefte zal blijven om u/jou te informeren. Om die reden heeft de kerkenraad aan Vincent 

Hofland gevraagd om een tijdelijke website te maken waarop we voortaan de informatie kunnen plaatsen. Deze kan dan door het 

overgrote deel van de (doop)leden worden gebruikt om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. We gaan er dan ook van uit 

dat iedereen er regelmatig op kijkt of er nieuwe informatie is. De kerkenraad zal voorlopig elke zaterdagochtend een bericht 

plaatsen. Ook als er geen nieuwe informatie is zal er toch een bericht staan waarin dit kort wordt aangegeven. 

De naam van de website is: www.gergemklaaswaal.nl. 

Aan de leden die geen internet hebben en dus ook de website niet kunnen raadplegen, willen we vragen om in de komende week 

even te bellen met ouderling Izelaar om dit door te geven. U wordt dan voorlopig elke week op zaterdag gebeld of u krijgt op 

zaterdag een brief met de informatie zoals die ook op de website staat. 

In alles Gode en Zijn genade bevolen, 

namens de kerkenraad, 

 
C.A. Herweijer 

06 518 376 90 

http://www.gergemklaaswaal.nl/

