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Wijk en Aalburg, 15 januari 2021 

 

Betreft: Erediensten tot en met half februari en verenigingswerk 

 

Geacht gemeentelid, 

 

Afgelopen week hebben wij gehoord via onze minister-president dat de lock-down met een drietal 

weken wordt verlengd. Tevens horen we dat er grote zorg is rondom de Britse variant van het corona 

virus en denkt het kabinet over het instellen van een avondklok. In deze nieuwsbrief willen wij u weer 

op de hoogte brengen van hoe wij als kerkenraad om willen gaan met de Erediensten en het 

verenigingswerk. 

 

Fysieke aanwezigheid Erediensten 

Omdat wij in afgelopen weken zien dat er afname is van het aantal gemeenteleden dat fysiek de 

Eredienst bezoekt, zien wij als kerkenraad, ondanks verlenging van de lock-down en verscherping van 
de maatregelen nog geen aanleiding om het beleid rondom het bieden van de mogelijkheid tot fysieke 

aanwezigheid aan te passen. 
Om iedereen in ieder geval 1 keer per zondag de mogelijkheid te blijven bieden om fysiek in het 

kerkgebouw aanwezig te kunnen zijn willen we op de volgende wijze invulling geven aan 

aanwezigheid in deze diensten: De volgende regels zijn van toepassing:   
 

• Er is een verdeling gemaakt op basis van een alfabetische indeling. Hieronder staat het 

rooster wanneer het voor u mogelijk is de dienst fysiek bij te wonen. Vooraf aanmelden is niet  
noodzakelijk.  

• Indien u qua achternaam niet ingeroosterd bent is het niet mogelijk de dienst toch fysiek bij 

te wonen.  
 

 

Zondag Dienst Aanwezig 

17 januari 9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

17 januari 18.30 uur leden met achternaam A t/m M 

24 januari 9.30 uur leden met achternaam A t/m M 

24 januari 18.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

31 januari 9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

31 januari 18.30 uur leden met achternaam A t/m M 

7 februari 9.30 uur leden met achternaam A t/m M 

7 februari 18.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

14 februari  9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

14 februari 18.30 uur leden met achternaam A t/m M 
 
NB: Als u bijvoorbeeld Van Giessen heet, dan gaat het om de G van Giessen, om te kijken voor welke 

dienst u bent uitgenodigd. 

• Er zal in de ochtenddiensten kinderoppas aanwezig zijn in Rehoboth. 

Hervormde Gemeente 

Wijk (bij Heusden) 

 
 

 

 
 



 

Voorwaarden bijwonen diensten 
Als kerk willen wij strikt de corona maatregelen hanteren. De volgende zaken zijn dan ook van 

toepassing: 

• Gemeenteleden die klachten hebben van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts worden 

verzocht niet naar de kerk te komen. Dit geldt ook wanneer een ander gezinslid deze klachten 

heeft.  

• Iedereen die de dienst bijwoont zal bij het naar binnengaan van de kerk worden 

geregistreerd. Dit om aan de eis te voldoen om inzichtelijk te hebben wie aanwezig zijn 

geweest bij de diensten indien er een besmetting is geconstateerd. 

• Bij registratie geeft u aan de gezondheidscheck te hebben gedaan  

Zingen in de Eredienst 

Afgelopen donderdag hebben wij het bericht ontvangen van de PKN, waarin zij dringend adviseren 
niet te zingen tijdens de Eredienst in verband met de zeer grote zorgen van de overheid over de 

opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus. 
Tot op heden was het advies van de PKN om in het geheel niet te zingen of alleen met enkele zangers 

in de kerk. Mocht er wel door meerderen gezongen worden, dan alleen onder strikte voorwaarden dat  

er een goede ventilatie is en alle andere basisregels in acht genomen zouden worden. Gezien de grote 
ruimte in de kerk, de extra ventilatie die wij hebben aangebracht en (niet in het minst!) de grote 

waarde die wij hechten aan het heffen van de lofzang in de Eredienst, vonden wij het steeds 
verantwoord om toch gedempt te blijven zingen. 

 

De situatie is echter door de opkomst van de Britse variant van het virus gewijzigd. In het advies van 
de PKN wordt gezegd dat een optimale ventilatie niet voldoende is om in de erediensten besmetting 

te voorkomen gezien de verhoogde besmettingskans door de Britse variant. Iedere vorm van zingen 
wordt dan ook op grond hiervan op dit moment afgeraden. Wij hebben als kerkenraad hier diepgaand 

over gesproken en menen dat we -gezien de ernst van de situatie, -het zingen in de kerk voor enige 
tijd te moeten opschorten. We hebben dit met pijn in het hart gedaan, beseffend hoe velen waarde 

hechten aan het zingen in de kerk. Het besluit geldt tot nader order.    

 
Zodra er meer informatie bekend is over de Britse variant zullen wij als kerkenraad, indien wij het 

verantwoord vinden, zo snel als mogelijk dit besluit weer terugdraaien. Het niet kunnen zingen in de 
Eredienst doet een grote inbreuk op de betekenis van de Eredienst. De lofzang is hier een wezenlijk 

onderdeel van. Gezien het nadrukkelijk dringende advies en het ontbreken van andere informatie over 

deze variant op dit moment rest ons voor nu geen andere keuze, waarbij wij herhalen dat we dit 
besluit met pijn in ons hart hebben moeten nemen in het besef dat we niet angstig hoeven te zijn 

maar wel voorzichtig hebben te handelen en met beleid. 
 

Vanaf komende zondag zal de predikant de opgegeven psalm voorlezen, het orgel zal de Psalm 
spelen, thuis kan de Psalm voluit meegezongen worden. Wie fysiek in de kerk aanwezig is, vragen wij 

de psalm niet mee te zingen. Lees de woorden van het couplet mee met het orgel. En belijdt zo 

vanuit het hart de Naam van God. 
 

Catechisatie, zondagschool 
Zolang de scholen gesloten blijven zal er geen catechisatie zijn. Ook de zondagschool zal niet fysiek 

gehouden worden. Wel wordt er steeds gekeken naar digitale mogelijkheden. Houdt u hiervoor de 

berichtgeving in de Voetius in de gaten. 
 

Clubs 
Voor de komende periode zullen er geen bijeenkomsten van de clubs zijn. Zodra de scholen weer 

beginnen, zullen wij u informeren wanneer wij afhankelijk van de dan geldende regelgeving wij de 

clubs weer gaan opstarten. Houdt u hiervoor de Voetius in de gaten. Gezien de activiteiten en afstand 
houden bij clubs lastig is zullen we hier enige terughoudend betrachten bij het snel weer opstarten 

hiervan. 
 

 



Verenigingen, gebedsgroep en huiskringen 

Voor wat betreft de andere verenigingen, groepen en kringen wordt u op de hoogte gehouden via de 
leiding en bestuur welke activiteiten doorgang vinden in de komende periode. 

 
Avondklok 

Als kerkenraad willen wij u hierbij alvast informeren dat er indien er een avondklok ingesteld gaat 

worden door de overheid de avonddienst zal worden vervroegt zodat er een fysieke mogelijkheid blijft. 
 

Wij realiseren ons heel goed dat de boodschappen/berichten in dit nieuwsbericht en met name het 
niet zingen als je fysiek in de Eredienst aanwezig bent voor velen hard aankomt/pijnlijk is.  Ook in de 

kerkenraad ervaren we pijn bij dit advies. Samenzang was al beperkt en kon niet meer vanuit volle 
borst, maar dat in diensten nu helemaal niet meer kan worden gezongen is echt heel verdrietig. Met 

elkaar verlangen wij intens naar het moment dat we als gemeente weer kunnen samenkomen en 

gezamenlijk de Lofzang aan kunnen heffen. Tegelijkertijd geloven we dat deze omstandigheden voor 
God geen belemmering zijn 

om door te gaan met Zijn werk in ons leven, in de kerk en in de wereld. Laten we ons daaraan 
vasthouden, en elkaar aansporen om het van Hem te blijven verwachten.” 

 

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  

 


