
Klaaswaal, 13 maart 2020 

 

Geachte leden en doopleden, 

Op donderdag 12 maart heeft onze overheid nieuwe maatregelen afgekondigd met betrekking tot de 

bestrijding van de gevolgen van het coronavirus. Een van deze maatregelen is om geen bijeenkomsten 

meer te houden met meer dan 100 mensen. Met name deze maatregel raakt ook kerkelijk Nederland. Ook 

onze gemeente dus. Om die reden is de kerkenraad bijeen geweest om de consequenties te bespreken en 

om tot afgewogen keuzes te komen ten aanzien van de kerkelijke bijeenkomsten. 

Gods Woord als richtsnoer 

In alle omstandigheden van ons dagelijks leven is Gods Woord het richtsnoer voor ons denken, spreken en handelen. Dat geldt ook 

ambtelijk ten aanzien van het kerkelijk leven in het algemeen en de eredienst in het bijzonder. In zondag 38 van de Heidelbergse 

Catechismus, waar het gaat over het vierde gebod, wordt ons zo duidelijk voorgehouden om op de dag des Heeren ‘naarstiglijk te 

komen om Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen en den armen Christelijke 

handreiking te doen’. Met alles wat in ons vermogen is willen we hier invulling aan geven. Daarnaast leert ons het vijfde gebod dat 

we ons behoren te onderwerpen aan allen die over ons gesteld zijn, waaronder ook de overheid, zolang dit niet in strijd is met 

Gods Woord. Ook dit gebod is binnen de huidige maatschappelijke omstandigheden kennelijk van toepassing. Daarom wil de 

kerkenraad tot evenwichtige keuzes komen, waarbij we de Heere eerbiedig vragen om Zijn goedkeuring en zegen. 

De zondagse eredienst 

De kerkenraad heeft er voor gekozen om vanaf nu op zondag vijf diensten te houden met maximaal 100 mensen per dienst. We 

hebben daarbij een leeftijdsgrens moeten hanteren, omdat de groepen anders te groot kunnen worden. Met de keuze van vijf 

diensten kunnen verreweg de meeste leden en doopleden één keer per zondag naar de kerk. De leden en doopleden die thuis 

blijven kunnen de diensten beluisteren via de kerktelefoon. Voor degenen die nog geen kerktelefoon hebben is verderop in de 

brief hierover uitleg gegeven. 

Ten aanzien van de erediensten gelden de volgende uitgangspunten / richtlijnen: 

1. De diensten vinden plaats om 9.00, 11.00, 15.00, 17.00 en 19.00 uur en worden, zoals gebruikelijk, alleen in de kerkzaal 

gehouden. Morgen is het leesdienst. Er worden twee verschillende preken gelezen. ’s Morgens twee keer een preek over 

het lijden van de Heere Jezus en ’s middags/’s avonds drie keer over een vrije stof. 

2. De leeftijdsgrens is vanaf 4 tot en met 70 jaar. 

3. Er wordt op toegezien dat het aantal kerkbezoekers het totaal van 100 niet overschrijdt. 

4. Als u/jij last heeft van verschijnselen van verkoudheid en/of koorts, dan is het beter om niet naar de kerk te komen, maar 

om thuis naar de kerkdienst te luisteren. 

5. Bij het plaatsnemen in de kerk gelden de volgende richtlijnen: 

- gebruik alle bankvakken; 

- zorg er voor dat de banken om en om bezet zijn; er zit dus altijd tenminste één lege bank voor en achter de bank waar 

u/jij zit; 

- personen uit hetzelfde gezin kunnen op de gebruikelijke onderlinge afstand van elkaar gaan zitten; zorg er echter voor 

dat tussen personen van verschillende gezinnen tenminste één meter tussenruimte zit. 

6. De indeling van de groepen voor de vijf kerkdiensten gebeurt op alfabetische volgorde van de achternaam en is als volgt: 

A – E : 9.00 uur 

F – K1 : 11.00 uur 

K2 – N : 15.00 uur 

O – R : 17.00 uur 

S – Z : 19.00 uur 

7. Het is heel goed denkbaar dat de bovenstaande indeling niet goed past. Ook kan het zijn dat vanwege oppas maar één 

van de ouders naar de kerk kan. Het verzoek van de kerkenraad is om dat onderling op te lossen door bijvoorbeeld van 

groep te wisselen of voor elkaar op de kinderen te passen. De enige voorwaarde is dat het aantal personen per groep 

hetzelfde blijft. 

8. Er wordt geen crèche gehouden. 

9. Alle diensten worden uitgezonden via de kerktelefoon. 

 
1 De letter K tot en met de gezinnen van Huibert en Elske Kik en van Jeroen en Louise Kik 
2 De letter K vanaf de gezinnen van Wim en Dineke Kik en van Teus en Annet Kik 



10. Er wordt, zoals reeds ingesteld, bij de uitgang gecollecteerd. Dat is nu niet bij de uitgang van de kerkzaal, maar op een 

andere plaats in de hal. 

11. Een van de overheidsmaatregelen is ook het niet schudden van de hand. De kerkenraad heeft dat al tot een minimum 

beperkt, maar zal dat vanaf nu helemaal achterwege laten. De ouderling van dienst zal bij de dominee of de ouderling die 

voorgaat bij het elkaar toewensen van de zegen aan het begin van de dienst voortaan z’n hand op de schouder leggen. 

Aan het einde van de dienst gebeurt dit andersom. 

Bovenstaande uitgangspunten / richtlijnen gelden zolang de overheidsmaatregelen van toepassing zijn. Als deze maatregelen 

wijzigen, dan zal de kerkenraad zich opnieuw bezinnen welke gevolgen dit heeft voor de erediensten. 

Catechisaties-zondagsschool-verenigingen 

De catechisaties gaan voor de komende week gewoon door. De omvang van de groepen is beperkt en, in navolging van het open 

blijven van de scholen, acht de kerkenraad dit verantwoord. 

De zondagsschool vervalt wel. Het is bij vijf kerkdiensten niet mogelijk om ook nog zondagsschool te houden. 

Voor de vrouwenvereniging is het advies van de kerkenraad om de verenigingsavonden voorlopig niet door te laten gaan. Omdat 

een deel van de leden al wat ouder en qua gezondheid ook meer kwetsbaar is, vindt de kerkenraad het raadzaam om de avonden 

voorlopig te laten vervallen. 

Voor de overige verenigingen vindt de kerkenraad deze maatregel nog niet nodig. Dat neemt niet weg dat zowel ouders als 

leidinggevenden een andere keuze kunnen maken. Daarin is een ieder uiteraard vrij. Als leidinggevenden er toch voor kiezen om de 

komende verenigingsavonden af te zeggen, dan gaat de kerkenraad er van uit dat dit binnen de verenigingen wordt 

gecommuniceerd. 

Overige kerkdiensten / bijeenkomsten 

De doopdienst van D.V. zondag 22 maart gaat niet door. Bij ongewijzigde maatregelen van de overheid zullen er die dag ook vijf 

diensten worden gehouden. Ds. Van Aalst hoopt dan in twee diensten voor te gaan en bij de overige drie diensten wordt er een 

preek gelezen. 

Voor D.V. 25 maart staat een kerkdienst gepland waarin ds. M. Joose namens het deputaatschap Evangelisatie zal voorgaan. Deze 

kerkdienst gaat niet door. 

Op D.V. 28 maart heeft de activiteitencommissie een bijeenkomst gepland met een stamppottenbuffet. Er is dan tevens 

gelegenheid om dominee Van Aalst te feliciteren met zijn verjaardag. Ook dit gaat niet door. 

Kerktelefoon 

Als u nog geen kerktelefoon heeft en u heeft ook geen internetaansluiting, neemt u dan contact op met ouderling Broer (telefoon: 

0186 573 528 of 06 226 105 91).  

Heeft u geen kerktelefoon, maar heeft u wel een internetaansluiting, dan kunt u met een laptop, smartphone en dergelijke onze 

kerkdiensten ontvangen en meeluisteren. Normaal heeft u daar een inlogcode voor nodig, maar vanwege de huidige 

omstandigheden heeft de kerkenraad besloten om toegang te geven zonder inlogcode. De site is als volgt: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/597-Gereformeerde-Gemeente-Klaaswaal. U heeft dan direct toegang tot de kerkdienst. 

Vanaf vier minuten voor aanvang staat de kerkdienst online. 

Tot slot 

De huidige omstandigheden rond de uitbraak van het coronavirus plaatsen ons voor het treffen van maatregelen om verspreiding 

ervan zo veel mogelijk te voorkomen. Daarin heeft een ieder een grote verantwoordelijkheid. Toch kunnen we in het bezig zijn om 

maatregelen te nemen zo gemakkelijk vergeten dat alles wat ons in ons leven overkomt het gevolg is van onze zonden tegenover 

een heilig en rechtvaardig God. David kwam op de plaats waar hij de schuld mocht eigenen (biddagpreek). Die plaats van ootmoed 

en schuldbelijdenis voor Gods heilig aangezicht is voor ons allen onmisbaar. Geve de Heere dat we als onwaardigen mogen smeken 

aan Zijn genadetroon om voor tijd en eeuwigheid de genade te mogen ontvangen om getroost te leven en eenmaal zalig te 

sterven. Dan komt God aan Zijn eer en mag de zondaar Hem straks, zonder zonde, eeuwig grootmaken. 

In alles Gode en Zijn genade bevolen, 

namens de kerkenraad, 

 
C.A. Herweijer 

06 518 376 90 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/597-Gereformeerde-Gemeente-Klaaswaal

