
 

 

Beste gemeenteleden, 

Naar aanleiding van de maatregelen die het kabinet en het RIVM donderdag 12 maart bekend maakten en nader contact met 

dhr. K.J.G. Kats, burgemeester van Veenendaal, op zaterdagmorgen 14 maart, met name rond samenkomsten met meer dan 

100 mensen, heeft het moderamen en een aantal leden van de kerkvoogdij, in overleg het onderstaande besloten. Een ieder 

zal begrijpen dat het gaat om moeilijke afwegingen. We namen met dankbaarheid kennis van de richtlijnen die het Breed 

Moderamen van de HHK heeft gegeven. Deze richtlijnen stemmen in grote mate overeen met onze besluiten. Onderstaande 

geldt in principe t/m DV 29 maart. 

- Wij willen in gehoorzaamheid aan de overheid ons houden aan de opgelegde maatregelen.  

- De gemeenteleden worden in de gelegenheid gesteld om één keer per twee zondagen naar de kerk te komen, waarbij er 

dan maximaal 100 mensen in de kerk zelf zitten en een aantal in de consistorie en/of Pro Rege.  De kosters/kerkvoogden 

zullen aanwijzingen geven, waarbij gezorgd wordt dat we niet te dicht bij elkaar zullen zitten.  

- Er is een verdeling gemaakt op alfabetische volgorde (achternaam). We verzoeken u dringend zich hieraan te houden: 

15 maart  09.30 uur  gemeenteleden achternaam AA t/m DIE 

15 maart 17.00 uur  gemeenteleden achternaam RHI t/m ZOU  

22 maart 09.30 uur  gemeenteleden achternaam DIJ t/m KLI  

22 maart 17.00 uur   gemeenteleden achternaam KLO t/m REI  

29 maart  09.30 uur  gemeenteleden achternaam AA t/m DIE 

29 maart 17.00 uur  gemeenteleden achternaam RHI t/m ZOU 

Omdat het maximum 100 personen is en de bovengenoemde groepen dit aantal overstijgen, geven we u in overweging 

ook de ‘eigen’ dienst thuis mee te luisteren of te kijken.    

Mocht de periode verlengd worden, dan zijn op D.V. 5 april DIJ t/m KLI en KLO t/m REI  weer aan de beurt, enz. 

- Gemeenteleden kunnen de andere dienst thuis meeluisteren. De kerkvoogdij zal proberen om voor de periode dat deze 

maatregelen van kracht zijn, te zorgen voor uitzending van de diensten met beeld. We kunnen dit niet garanderen, en 

omdat de komende zondagen heel veel gemeenten hun diensten via internet zullen uitzenden en er velen gebruik van 

zullen maken, is de kans op storingen vrij groot. Daarom het verzoek om dan niet te bellen – maar om op een andere manier 

invulling te zoeken voor de zondag, bijv. een CD  of een gelezen preek.  

- Een dringend verzoek aan iedereen die zich niet helemaal gezond voelt om thuis de diensten te beluisteren.  

- Ouderen en gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid worden geadviseerd thuis te blijven. 

- De crèche en de kerkauto’s zijn vervallen. 

- Het doorgeven van snoep tijdens de diensten in de kerk wordt afgeraden. 

- De sectie-ouderlingen zullen alle gemeenteleden in hun wijk proberen te benaderen zodat iedereen op de hoogte is. 

Daarnaast willen we u dringend verzoeken om de komende tijd de website van de gemeente in de gaten te houden. Alle 

belangrijke informatie zullen we daarop vermelden: www.hhveenendaal.nl.   

- De kerkvoogdij maakt in deze periode veel extra kosten, terwijl de collecteopbrengsten flink teruglopen. We willen u 

verzoeken om in dezen uw verantwoordelijkheid te verstaan en naar vermogen hierin ook bij te dragen door bijv. een extra 

gift per bank over te maken. Overigens geldt deze oproep evenzeer voor de diaconie. De bankrekeningnummers staan in 

de Kerkbode en op de website.  

- Gezien alle ontwikkelingen zal de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 22 maart niet door gaan.  

- Het geplande bezinningsuur op donderdag DV 19 maart gaat niet door. Deze avond zal niet in het teken staan van de 

voorbereiding op het Heilig Avondmaal, maar ds. H. van der Ziel hoopt dan een tijdrede te houden. Deze wordt ook 

uitgezonden via de gebruikelijke weg!  

- De overige kerkelijke activiteiten, zoals clubs, verenigingen en catechisaties kunnen wel doorgang vinden. De bijeenkomst 

van de vrouwenvereniging van 16 maart en de ouderencontactmiddag van 26 maart gaan NIET door. 

- Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba, ouderling J.J. Doornenbal, tel. 0318 - 70 18 71 of ouderling T. van den 

Brink, tel/app. 06 - 53 66 24 64. 

  



 

 

 

We beseffen de impact van deze maatregelen. We willen onze verantwoordelijkheid hierin verstaan, in het diepe besef dat we 

in alles totaal afhankelijk zijn van de Almachtige God en Vader in de hemel. 

Hij, die op Gods bescherming wacht,  

Wordt door den hoogsten Koning  

Beveiligd in den duist'ren nacht,  

Beschaduwd in Gods woning.  

Dies noem ik God, zo goed als groot  

Voor hen, die op Hem bouwen,  

Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood,  

Den God van mijn betrouwen. 

Uw kerkenraad 


