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Wijk en Aalburg, 25 September 2020 

 

Betreft: Gemeenteavond en bijzondere diensten in oktober   

 

Geacht gemeentelid, 

 

Middels deze mail willen wij u op de hoogte brengen over de gemeenteavond en aantal bijzondere 

diensten in oktober  

 
Uitstellen gemeenteavond geen doorgang op 1 oktober 

Gezien het oplopen van het aantal besmettingen en het voor grote groepen in Rehoboth toch lastiger 
is om strikt coronaregels toe te kunnen passen, hebben wij als Kerkenraad besloten om de 

gemeenteavond van 1 oktober uit te stellen. Wij zullen u in de komende weken digitaal op de hoogte 
brengen van de onderwerpen die op de agenda stonden van deze gemeenteavond. Als de situatie het 

toelaat zullen wij opnieuw deze avond inplannen. 

 
Ventilatie kerk 

In de beginperiode hebben wij de kerk steeds geventileerd door alle ramen tegen elkaar open te 
zetten. Omdat we toch wat vragen kregen over de tocht, zullen wij niet altijd meer met ramen open 

ventileren. Om toch goed te ventileren en lucht te verversen hebben wij reeds drie maanden terug  

boven het gewelf van de kerk een grote ventilator geplaatst welke de lucht omhoog trekt en uit de 
kerk blaast. Op deze manier is er toch voldoende ventilatie en verversing van lucht om (ingetogen) te 

zingen maar is er minder last van trek in de kerk. 
 

Belijdenisdienst 4 oktober en Doopdienst 11 oktober (beschikbaarheid plaatsen) 
4 oktober zullen er een vijftal jonge lidmaten belijdenis afleggen en op 11 oktober zal er een 

doopdienst plaatsvinden. Weer mooi om dit als gemeente te mogen zien dat God doorgaat in de 

geslachten, God het teken van het verbond geeft, maar ons ook vraagt om zijn liefhebbende roepstem 
te volgen en te beantwoorden. Bij deze gebeurtenissen zijn wij uiteraard als gemeente betrokken, 

maar dit zijn ook momenten waar de familie graag bij aanwezig is. Om hier een juiste balans in te 
hebben zullen op 4 oktober in de ochtenddiensten 60 zitplaatsen gereserveerd zijn voor familie en op 

11 oktober 30 plaatsen. De overige 70 plaatsen op 4 oktober en 100 plaatsen op 11 oktober zijn vrij 

voor gemeenteleden. In de ochtenddiensten zullen wij ongeveer een 40-tal plaatsen extra beschikbaar 
hebben in Rehoboth waarbij met beeld en geluid meegekeken kan worden. Mochten ook deze vol zijn 

zullen wij u toch moeten vragen om alsnog thuis mee te kijken/luisteren. Wij vragen alvast begrip 
voor deze situatie. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met broederlijke groet,  

Namens de kerkenraad van de  

Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) 

 

 

N. Swart    

Scriba  

Hervormde Gemeente 

Wijk (bij Heusden) 

 
 

 

 
 


