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Wijk en Aalburg, 18 januari 2022 

 

Betreft: Erediensten verenigingswerk januari februari 

 

Geacht gemeentelid,         

 

We mochten vrijdag tijdens de corona persconferentie horen van enkele lichte versoepelingen die 

aangekondigd zijn. Gezien de anderhalve meter regel nog steeds van toepassing is zijn wij 

genoodzaakt om de huidige wijze van fysieke kerkgang door te blijven zetten. Wel willen we weer 

zoveel als mogelijk het verenigingswerk doorzetten in de komende periode. Onderstaand vindt u het 

schema tot en met zondag 27 februari.   

 
Gebruik Alfabet en minimaal een keer fysiek toegang 

We willen alle gemeenteleden de mogelijkheid geven om in ieder geval minimaal één keer fysiek de 
dienst bij te wonen. Dit doen we door fysieke toegang tot het kerkgebouw op alfabet in te voeren. 

Verder geven we aan gemeenteleden de eventuele mogelijkheid om twee keer fysiek te komen indien 

er plaats over is in het kerkgebouw.  
Degenen die niet aan de beurt zijn voor het alfabet zullen wij 10 minuten voor aanvang van de 

dienst toelaten omdat we niet weten of iedereen anders past binnen de ander halve meter setting.  
Voor degenen die op alfabet ingeroosterd zijn en gegarandeerd een plek willen hebben vragen wij 10 

minuten voor aanvang aanwezig te zijn zodat we ook weten hoeveel ruimte er is voor anderen.  

 
Hieronder staat het rooster wanneer het voor u mogelijk is de dienst fysiek bij te wonen. Vooraf 

aanmelden is niet noodzakelijk.  
 

 

Zondag Dienst Aanwezig 

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

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

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

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

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

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

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

13 februari 18.30 uur leden met achternaam A t/m M 

20 februari 
9.30 uur 

leden met achternaam A t/m M 
(bevestiging ambtsdragers) 

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

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

27 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. 

Hervormde Gemeente 

Wijk (bij Heusden) 

 
 

 

 
 



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

 

Voorwaarden bijwonen diensten inclusief toegang 
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.  

• Volg de looproute in de kerk en neem alleen plaats op de aangewezen plaatsen.  

 

Specifiek mededelingen tot gemeentelijke  activiteiten komende weken en aanvullende 

maatregelen 

 

Alle activiteiten verenigingen, catechisaties, clubs en zondagschool zullen weer opstarten waarbij de 

anderhalve meter maatregel gehandhaafd blijft. Gezien regels voor thuisbezoek zullen alle activiteiten 

in Rehoboth plaatsvinden. 

 

Er wordt veel gesproken over corona, de gevolgen en de impact op onze lichamelijke en mentale 
gezondheid. Helaas wordt weinig over geestelijke gezondheid gesproken. Bijbels gezien zijn we pas 

echt gezond wanneer we door het geloof in Christus gerechtvaardigd, geheiligd en rein zijn. Daarom is 
het nodig om betrokken te blijven op het Woord van God en de gemeente. We zien er daarom naar 

uit om u allen -waar mogelijk- weer te (kunnen) ontmoeten in de erediensten. We denken met name 

aan de (jonge) gezinnen en jongeren.  
Tot nu toe is er steeds voldoende ruimte geweest in de kerk met inachtneming van de basisregels. 

 
Laten we blijven bidden dat het corona-virus ingedamd zal worden en laten we de middelen gebruiken 

om -onder Gods Zegen-  zowel onze lichamelijke als geestelijke gezondheid te bewaken, in lijn met 
wat we lezen in 3 Johannes:2   ‘Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, 

zoals het uw ziel goed gaat’. (Tekst van de preek op de startzondag opening winterwerk, september 

2021) 
 

Met broederlijke groet,  

Namens de kerkenraad van de  

Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) 

 

 

N. Swart    

Scriba  

 


