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Wijk en Aalburg, 8 April 2020 

 

Betreft: Erediensten alleen nog digitaal te volgen tot 1 Juni.   

 

Geacht gemeentelid, 

 

Middels dit schrijven willen wij u over het volgende bijpraten. U hebt waarschijnlijk vorige week de 

discussie gevolgd over de interpretatie van de 30-personen richtlijn voor religieuze bijeenkomsten. 
Deze richtlijn is destijds gegeven met daarbij het dringende verzoek om het aantal personen dat een 

Eredienst fysiek bezoekt tot een minimum te beperken (dus minder dan 30). Dit om op deze wijze 

zoveel als mogelijk de verspreiding van het coronavirus te beperken. Tot nu toe waren er in iedere 
Eredienst in Wijk ongeveer 20 gemeenteleden, Dus met kerkenraad, Organist en koster kwamen we 

net onder de 30 personen. Daarbij bleven we binnen de formele gestelde richtlijnen.  
 

Vanuit de politiek en vanuit de kerken is sinds de discussie van vorige week het dringende advies 

gegeven aan alle gemeenten om af te schalen van de 30, naar alleen het benodigde aantal personen 
om een Eredienst te houden en de overige gemeenteleden digitaal mee te laten luisteren. De 

benodigde personen zijn in ons geval: Predikant, Ouderling, Diaken, Koster en Organist. 
 

Als kerkenraad hebben we besloten, hoe moeilijk we dit ook vinden om toch gehoor te geven aan de 
oproep van de overheid en de kerken. Dit betekent concreet dat vanaf heden we als kerkenraad ervan 

uitgaan dat gemeenteleden de diensten niet meer fysiek bezoeken en alleen digitaal via internet, of 

kerkradio mee kijken of luisteren. Hierbij dan nog samenvatting van besluit: 
 

• Wij zullen op de gebruikelijke tijden van 9.30 en 18.30 uur in de komende weken Erediensten 

houden vanuit het kerkgebouw in Wijk. Hier zal de predikant een diaken, ouderling, organist 

en koster bij aanwezig zijn. De rest van de kerkenraad en gemeenteleden wordt vanuit 

gegaan dat deze digitaal de dienst volgen.  

• De dienst is op de hierboven genoemde tijdstippen digitaal te volgen. Op de website 

www.hervormdwijk.nl is hier een link te vinden. http://www.hervormdwijk.nl/luister-live/ 

• De collecte kan overgemaakt worden op NL11 RABO 0373 3023 20, ten name van Hervormde 

Gemeente Wijk (bij Heusden). Vermeld u daarbij in de omschrijving “collecten zondag + de 
datum van de zondag”. Hierdoor kunnen we de collecten weer herleiden naar de juiste 

bestemming. Het bedrag zal verdeeld worden over de verschillende collectes. 

 
Dit was geen gemakkelijk besluit om te nemen als kerkenraad omdat wij er tot op heden naar 

gestreefd hebben zoveel als mogelijk de diensten op deze wijze door te zetten, waarbij we 
gemeenteleden de vrije keuze gaven om wel of niet fysiek aanwezig te zijn binnen de geldende 

regels. We kunnen en willen echter niet als kerkenraad, als er zo’n nadrukkelijk beroep op ons wordt 

gedaan en alle kerken in de omgeving reeds op deze wijze de diensten voortzetten, koste wat kost dit 
doorzetten, gezien er ook goede alternatieve mogelijkheden zijn. We zijn dankbaar met de video 

mogelijkheid die er is, zodat het op afstand meeluisteren toch fijner is geworden. Mag het gebed van 
ons allen zijn dat we ook op deze wijze in deze moeilijke tijden toch gezegende diensten met elkaar 

mogen hebben en ook op deze wijze de zo nodige dagelijkse voeding vanuit het Woord mogen 

krijgen. We mogen erop vertrouwen dat God door gaat met zijn werk ook in deze tijden, in deze 
bijzondere omstandigheden en vormen om de dienst bij te wonen  

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Hervormde Gemeente 

Wijk (bij Heusden) 

 
 

 

 
 

http://www.hervormdwijk.nl/
http://www.hervormdwijk.nl/luister-live/


 

Dit bericht wordt via de website en via e-mail verspreid. Heeft u geen mail ontvangen en wilt u update 

vanuit de kerkenraad wel digitaal ontvangen vragen wij u uw e-mail adres door te geven aan 

scriba@hervormdwijk.nl met vermelding van e-mail adres naam en gewoon adres zodat we u ook 

digitaal op de hoogte kunnen houden. 

 

Met broederlijke groet,  

 

Namens de kerkenraad van de  

Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) 

 

 

 

N.Swart    

Scriba      
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