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Geachte gemeenteleden, 

Het coronavirus verspreidt zich snel. Met het oog hierop heeft de Rijksoverheid adviezen en 

maatregelen uitgevaardigd. De recente adviezen en maatregelen raken ook kerken en 

gemeenten. “Bijeenkomsten met meer dan honderd personen worden in heel Nederland 

afgelast”, is de maatregel die onze minister president donderdag 12 maart afkondigde. 

In het levende besef dat de Heere alle dingen regeert en dat gezondheid en ziekte niet bij 

geval maar uit Zijn Vaderhand ons toekomen, heeft Hij ons ook de verantwoordelijkheid 

gegeven er op een juiste en geestelijke wijze mee om te gaan en onszelf en anderen niet 

onnodig in gevaar te brengen. Bijbels gezien kan hierbij gedacht worden aan maatregelen die 

oudtestamentisch genomen werden in het geval er sprake was van melaatsheid en aan de 

maatregelen die genomen werden ter voorkoming van de verspreiding ervan. 

 

Tijdens een gezamenlijk overleg tussen de kerkenraad en kerkvoogdij op vrijdagavond 13 

maart is besloten de kerkdiensten in de Anathothkerk vanaf D.V. aanstaande zondag 15 

maart, op een aangepaste wijze te laten doorgaan. Dit naar aanleiding van de dringende 

richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid en de Hersteld Hervormde Kerk. De aangepaste 

diensten betekenen dat we de landelijke richtlijn van 100 personen aanhouden. 

 

Dit houdt het volgende in: 

 

♦ Op de gebruikelijke tijden (9.30 en 17.00 uur) vinden de kerkdiensten plaats. 

♦ Voor deze diensten nodigen we telkens een bepaald deel van de gemeente uit:  

- Zondagmorgen 15 maart zijn die gemeenteleden welkom wiens achternaam 

begint met de letter A t/m F.  

 

- Voor de middagdienst van 15 maart verwachten we die gemeenteleden wiens 

achternaam begint met de letter G t/m H.  

De indeling voor de navolgende zondagen zal nader worden gecommuniceerd. 

We denken dat er in beide diensten dan zo’n 100 gemeenteleden (het toegestane aantal) 

aanwezig zullen zijn. 



We doen een dringend beroep op ouderen uit deze genodigde groepen en mensen met een 

zwakke gezondheid of die verkouden zijn of andere griepverschijnselen vertonen om niet 

naar de kerk te komen, maar thuis mee te luisteren. 

♦ Alle andere gemeenteleden die niet worden uitgenodigd, roepen we op om thuis de 

kerkdiensten via internet of kerkradio te beluisteren. 

♦ Om de kerkdiensten via internet te kunnen beluisteren is nu tijdelijk geen inlogcode nodig. 

Via onze website (www.hhg-oudbeijerland.nl) kunt u meeluisteren. Ga de kerk niet bellen als 

dit niet lukt, want door het vele gebruik om kerkdiensten te beluisteren, is het mogelijk dat 

er storingen optreden. Beluister dan een CD met een preek of lees een preek. 

♦ Er is tijdens deze diensten geen kinderoppas. 

♦ Bij de uitgang zullen er drie gebruikelijke collectes zijn.  

♦ We vragen u om de aanwijzingen van de kosters en kerkvoogden, en van de kansel op te 

volgen, ook bij het verlaten van het kerkgebouw. 

♦ De zondagsschool, JMV en JV gaan zondag niet door. Dat geldt ook voor alle andere 

bijeenkomsten van onze gemeente in de week (tot nader bericht). 

Het bovenstaande is gebaseerd op de stand van zaken zoals deze nu is. Als dit verandert, zal 

dit op onze website worden aangegeven. We vragen u om de informatie op de website goed 

in de gaten te houden en als u geen internet hebt aan familieleden of bekenden te vragen wat 

de actuele informatie van onze gemeente is.  

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. 

Bij deze maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, zijn en blijven we 

in alles van de Heere en Zijn bescherming en bewaring afhankelijk en bidden we met koning 

Josafat in ootmoed: “maar onze ogen zijn op U”. 

Laten we in onze gebeden in het bijzonder denken aan onze overheid, alle zorgverleners en 

allen die direct te maken hebben met de gevolgen van het virus. 

 

Van harte Gods genadige nabijheid toegewenst. 
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