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Betreft: Erediensten korte update   

 

Geacht gemeentelid, 

Om meerdere redenen zijn wij uiteraard blij en dankbaar aan onze God dat we vorige week 

in de persconferentie van onze minister president te horen hebben gekregen dat we stap voor stap 
weer zaken op kunnen gaan starten in de maatschappij en de regels rondom het sociaal verkeer wat 

versoepeld worden. Een voor ons erg belangrijk item in de versoepeling van de maatregelen is het 
weer opstarten van fysieke aanwezigheid in de Eredienst. Op basis van de uitgangspunten vanuit het 

ministerie heeft de PKN de volgende adviezen gegeven: start vanaf 1 juni weer met diensten waarin 

30 personen aanwezig kunnen zijn en dit zou per 1 juli naar 100 personen kunnen gaan  Op 19 mei 
komen wij als kerkenraad samen om te bespreken hoe wij als Hervormde Kerk van Wijk weer stap 

voor stap terug kunnen naar meer fysieke aanwezigheid van gemeenteleden in de Eredienst, uiteraard 
met inachtneming van de overheidsmaatregelen, waaronder 1.5 meter afstand. Gezien 1 juni tweede 

Pinksterdag is zullen wij ook specifiek kijken naar de datum 31 mei hoe hiermee om te gaan. Wij 
zullen uiterlijk 26 mei met meer informatie hierover komen naar uw als gemeente. 

Uit de contacten met de gemeenteleden horen we dat de diensten digitaal goed te volgen zijn en dat 
het fijn is dat er ook de mogelijkheid van beeld is. Ook horen we dat er situaties zijn, door technische 

uitdagingen, of andere omstandigheden, waardoor het erg lastig is om de diensten thuis mee te 
luisteren en ontbreken van fysieke aanwezigheid als erg zwaar wordt ervaren. Als kerkenraad hebben 

wij over deze laatste situatie gesproken en het volgende besloten. Mochten er gemeenteleden zijn 

waarbij het lastig is om in de periode tot 1 juni toch de diensten digitaal mee te luisteren, kunnen zij 

een verzoek indienen bij de scriba via scriba@hervormdwijk.nl of tel 0416316370 om toch fysiek 

bij de dienst aanwezig te zijn. Geef bij dit verzoek aan om hoeveel personen het zou gaan. Op basis 

van de aanvragen zullen wij dan binnen de wettelijke richtlijnen gehoor kunnen geven aan deze 
verzoeken en aangeven of en wanneer het mogelijk is om in de komende weken tot 1 juni toch fysiek 

de dienst bij te wonen. 

Laten we volhouden in het (gezamenlijke) gebed voor de situatie waarin we zitten en laten we onze 

zorgen neerleggen voor God. Zorgen rondom het corona virus, ziekte in onze omgeving, eenzaamheid 
die er juist in deze tijden zo kan zijn, ons land, maar ook de zorgen rondom onze gemeente, dat we 

toch met elkaar die momenten met God blijven zoeken en ook in deze tijden als gemeente naar elkaar 
omzien. Laten we ook blijven bidden voor onze predikant en pastoraal werker, waar het ook lastig is 

om in deze tijden de zo noodzakelijke pastorale bijstand te blijven verlenen.  

Wij zullen u uiterlijk 26 mei verder informeren omtrent de situatie vanaf 1 juni. 

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  

Hervormde Gemeente 

Wijk (bij Heusden) 
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