Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Genemuiden
Secretariaat: Bereklauw 1 - 8281 MT Genemuiden - 038 30 30 202 – kerkvoogdij@hhggenemuiden.nl

URGENT
Genemuiden, 13 maart 2020
Betreft: mededeling aangaande het corona-virus
Gemeente,
Het snel om zich heen grijpende corona-virus en het besmettingsgevaar dat daarmee
gepaard gaat, noopt ons tot het nemen van vergaande maatregelen.
Wij laten ons hierbij mede leiden door de richtlijnen en adviezen van de landelijke Hersteld
Hervormde Kerk. Deze zijn donderdagavond (12 maart 2020) door het Breed Moderamen
van de HHK vastgesteld. Onderstaand treft u een aantal van deze adviezen aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het breed moderamen adviseert de kerkdiensten voortgang te laten hebben binnen de maatregelen en
richtlijnen van de overheid.
Tot deze maatregelen behoort dat samenkomsten met meer dan honderd personen verboden zijn. Het
breed moderamen onderstreept dit.
Adviseer gemeenteleden met verkoudheidsklachten thuis te blijven.
Adviseer kwetsbare gemeenteleden (zoals ouderen en zieken) via de kerktelefoon of andere internet- of
audioverbinding de dienst te beluisteren.
Het advies is geen kinderoppas te houden.
Voor wat betreft de collecten is het advies uitsluitend deurcollecten te houden.
Laat de gemeenteleden zoveel mogelijk verspreid plaatsnemen in de kerkzaal.
Geadviseerd wordt de bediening van de sacramenten uit te stellen.
Voor gemeenten van 200 en meer kerkgangers geldt de hoofdregel van maximaal 100 kerkgangers,
verspreid in de kerkzaal. De kerkenraad kan overwegen de gemeenteleden roulerend uit te nodigen voor
de kerkdienst. Dit kan bijvoorbeeld per wijk of alfabetisch gedaan worden.
Bovenstaande richtlijnen en adviezen richten zich op de zondagse eredienst. Dit geldt ook voor andere
activiteiten en bijeenkomsten die doordeweeks in de gemeente plaatsvinden.

Deze richtlijnen hebben voor onze gemeente de volgende, ingrijpende gevolgen:
1. In de kerkzaal worden niet meer dan 100 personen toegelaten.
2. In bijzaal 1 kan door middel van een audioverbinding meegeluisterd worden door 100
personen.
3. In bijzaal 2 kan door middel van een audioverbinding meegeluisterd worden door 100
personen.
4. De kerkdiensten worden op de gebruikelijke tijdstippen gehouden.
Om zoveel mogelijk gemeenteleden in de gelegenheid te stellen een kerkdienst bij te
wonen, is de volgende verdeling gemaakt:
- In de morgendienst worden de gemeenteleden verwacht met achternaam
die begint met A t/m Heldoorn
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-

In de middagdienst worden de gemeenteleden verwacht met achternaam
die begint met Heutink t/m Z

Indien u naar de kerk komt verzoeken wij u zeer dringend om onverwijld elke aanwijzing
van de koster en de BHV`ers (herkenbaar aan de hesjes) op te volgen.
In aansluiting op het bovenvermelde gelden ook voor onze gemeente de volgende
maatregelen:
1. Er zal geen kinderoppas aanwezig zijn.
2. Ouderen en andere risicogroepen worden ten zeerste ontraden naar de kerk te
komen.
3. De bediening van het Heilig Avondmaal op 21 maart D.V. gaat niet door.
4. Lichamelijk contact moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit geldt ook voor het
bezoekwerk in de gemeente door ambtsdragers. Houdt u daar alstublieft rekening mee.
5. Er wordt uitsluitend gecollecteerd bij de uitgang. Daar zullen tonnen of emmers staan
waar u uw gaven in kunt doen. Deze staan in de volgorde: 1 diaconie, 2 kerkvoogdij, 3
uitgangscollecte.
6. De zondagsschool gaat NIET door
7. De preekbespreking die voor a.s. zondag staat gepland gaat eveneens NIET door
Woensdag 18 maart D.V. zal er een bezinningsuur worden gehouden in plaats van de
Avondmaalskring. Aanvang 20.00 uur. Ook voor deze bijeenkomst geldt het maximum van
100 personen per ruimte. De kerkzaal en beide bijtrekzalen zullen beschikbaar zijn.
Alle bovenstaande maatregelen blijven voorlopig van kracht. Indien er aanleiding is tot
aanpassing ervan, zullen we u hierover zo spoedig mogelijk informeren. Alle mededelingen
hieromtrent worden ook op onze website geplaatst. www.hhggenemuiden.nl
Gemeente,
Wij vragen uw begrip voor deze maatregelen. We hebben dit besluit als kerkenraad en
colleges niet lichtvaardig genomen. U begrijpt dat de situatie waarin ons land (en de gehele
wereld) verkeert hoogst ernstig is. Wij mogen weten dat onze tijden in Gods Hand zijn. Dat
dit alles tot ware verootmoediging mag leiden, zoals we in beide biddagdiensten hebben
mogen horen. Dat er veel gebed gevonden mag worden, omdat de Heere op het gebed nog
grote wonderen wil doen. Wij lezen in Handelingen 12: 5b dat er door de gemeente een
gedurig gebed werd gedaan voor de bevrijding van Petrus en het wonder geschiedde…
Met in achtneming van bovenstaande bepalingen hopen wij als gemeente zondags samen te
mogen komen onder de bediening van het Woord. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd.
Hartelijk groet,
Kerkenraad, colleges van kerkvoogden en notabelen
HHG Genemuiden

