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Veenendaal, 22 december 2021

Geachte gemeenteleden,

Zoals u weet heeft de coronawerkgroep maandagavond vergaderd. In deze vergadering is besloten om
opnieuw wijzigingen door te voeren in het coronabeleid. Met dit bericht stellen wij u op de hoogte van de
genomen besluiten en van de gewijzigde planning. Daarna geven we een beknopte toelichting.
-

Per dienst is er voor éénderde van de gemeente de mogelijkheid om aanwezig te zijn.
Er zal weer gewerkt worden met steeds twee banken tussenruimte.
De crèche vervalt.
Het jeugdblok vervalt. De jeugd gaat weer mee met het gezin als de lettergroep aan de beurt is.
We roepen u blijvend op om de 1,5 meter tussen de adreseenheden (nu ook tussen kinderen)
zorgvuldig in acht te nemen.

De indeling van de diensten en de lettergroepen ziet er als volgt uit:
Zaterdag 25 december
9.00 uur:
groep Aalbers t/m Geerts
11.30 uur:
groep Genderen t/m Niessen
15.00 uur:
kinderkerstfeest
Zondag 26 december
9.00 uur:
groep Nijland t/m Zouwen
11.30 uur:
groep Aalbers t/m Geerts
15.00 uur:
groep Genderen t/m Niessen
Vrijdag 31 december
15.00 uur:
groep Nijland t/m Zouwen
Zaterdag 1 januari
10.00 uur:
groep Aalbers t/m Diermen (een kwart! vanwege de bevestiging
ambtsdragers)
Zondag 2 januari
9.00 uur:
groep Genderen t/m Niessen
11.30 uur:
groep Nijland t/m Zouwen
15.00 uur:
groep Aalbers t/m Geerts
Zondag 9 januari
9.00 uur:
groep Aalbers t/m Geerts
11.30 uur:
groep Genderen t/m Niessen
15.00 uur:
groep Nijland t/m Zouwen
Zondag 16 januari
9.00 uur:
groep Nijland t/m Zouwen
11.30 uur:
groep Aalbers t/m Geerts
15.00 uur:
groep Genderen t/m Niessen
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Let u op de afwijkende groep op de nieuwjaarsmorgen: dan is een kwart van de gemeente uitgenodigd, zodat
er ruimte is voor enkele gasten van de te bevestigen broeders.
Op eerste kerstdag hopen we met de kinderen het kerstfeest te vieren. Er hebben zich veel kinderen
opgegeven; fijn om te zien! Gezien de huidige maatregelen verwelkomen we de kinderen van de club Anders
Gaaf, de jongensclubs groep 5-6, groep 7-8 en de meisjesclubs groep 5-6, groep 7-8 met alle clubleiding. De
kinderen worden uiterlijk om 14.45 uur op het kerkplein verwacht. Alle ouders en alle andere kinderen die
nog niet op club zitten, kunnen het kerstfeest via de livestream thuis meemaken. Na de kerstviering is er voor
alle kinderen in de kerk, maar ook de kinderen thuis in Pro Rege een verrassing op te halen. Hoe we dit
vormgeven zal tijdens het kerstfeest meegedeeld worden. Ondanks alles hopen we op een mooi en fijn
kerstfeest met de kinderen van onze gemeente.
Graag geven we een toelichting en motivatie bij deze besluiten en planning. Het vervallen van crèche en
jeugdblok ligt in het verlengde van de sluiting van scholen en kinderopvang. De wetenschap dat de pandemie
op dit moment vooral onder jongeren en kinderen doorgaat, noopt ook ons daartoe. U weet wat we in de
vorige kerkbode over het jeugdblok geschreven hebben en we ervaren dit dan ook als een pijnlijk besluit.
Onze intentie is om de crèche en het jeugdblok weer tegelijk met de scholen en opvang open te stellen.
De overheid verzoekt de kerken om helemaal digitaal te gaan en in een bijzonder geval maximaal 50
bezoekers toe te laten. Wij begrijpen waarom de overheid dit vraagt en gezien de slechte vooruitzichten met
betrekking tot de omikronvariant vinden wij het verdedigbaar dat er stevige aanvullende maatregelen
genomen worden. Ook als gemeente hebben wij ons hiertoe te verhouden en kiezen daarom voor de
bovengenoemde maatregelen, en dientengevolge voor een lager aantal mensen in het gebouw. Omdat het
overheidsadvies de relatie met de omvang en inrichting van een gebouw mist en het geestelijke belang van
het samenkomen van de gemeente vanuit haar rol begrijpelijkerwijs niet onderkent, willen wij op een
verantwoorde wijze steeds een derde deel van de gemeente de mogelijkheid bieden om op te komen. Gezien
de extra afstand en de luchtkwaliteit die onder controle is denken wij geen onverantwoorde risico's te
nemen. Wij hopen hiermee juist die gemeenteleden en hun gezinnen waar het thuisluisteren op uitdagingen
stuit geestelijk extra ademruimte te geven. Weliswaar zijn er ook andere en kleinere vormen te vinden dan
binnen de muren van het kerkgebouw, maar niet voor iedereen zijn die opties even beschikbaar, haalbaar of
gewenst. Iedereen is vrij in hoe hij of zij omgaat met de geboden mogelijkheid.
Ter overweging geven we u mee om mensen die alleenstaand of eenzaam zijn uit te nodigen om samen met
u thuis de dienst bij te wonen of achteraf koffie te drinken en door te praten over God, Christus en Zijn
dienst. Dit zijn gesprekken die voor God van grote waarde zijn en een plaats krijgen in Zijn gedenkboek. En er
is een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, voor degenen, die den HEERE vrezen en voor degenen die
aan Zijn Naam gedenken (Mal. 3:16).
Als coronawerkgroep zijn we doordrongen van de teleurstellingen waarmee deze tijd ons confronteert. Het
nemen van steeds weer nieuwe besluiten valt ons moeilijk, omdat we ervaren dat ons eigen gevoel niet altijd
de juiste gids is. Desondanks ervaren we binnen de werkgroep onderlinge eenstemmigheid en proberen we
biddend onze weg te vinden. We wensen u allen toe dat de huidige gebeurtenissen uw verlangen naar God
en Zijn toekomst slechts mogen doen toenemen.

De coronawerkgroep
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