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’s-Gravenpolder, 26 november 2022 

Betreft: beëindiging coronamaatregelen 

Geliefde gemeente, 

In de laatstgehouden kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad besloten om de 
coronamaatregelen rondom de eredienst te beëindigen. Een veelbewogen periode ligt achter 
ons. Wat heeft de Heere gesproken! Hij is de Almachtige en alle dingen, leven en dood, 
gezondheid en ziekte zijn in Zijn hand. Mag het ons leren om de Heere te zoeken, Die een 
Toevlucht is voor de Zijnen. Hij handelt niet uit lust tot plagen, maar opdat we het in Zijn hand 
zullen geven. Wat is het nodig om in te leven hoe schuldig, klein en afhankelijk we staan 
tegenover de Heere. Dat het ons gebed dan zal zijn of de Heere ons dit door Zijn Geest wil 
leren, opdat we reiniging zullen zoeken in het bloed van de Heere Jezus Christus.  

Wat de toekomst zal brengen weten we niet. Op dit moment mogen we elkaar weer ontmoeten 
zoals we voorheen gewoon waren. De opkomst in onze gemeente en alle activiteiten die weer 
doorgang mogen vinden laten het zien. Wat een niet genoeg te waarderen zegen dat de Heere 
ons dit weer geeft! De kerkenraad spreekt meeleven uit met de gemeenteleden die vanwege 
grote kwetsbaarheid wel moeten besluiten om nog afstand te houden. Voor hen zijn er de 
middelen om op afstand mee te kunnen leven en luisteren.  

De kerkenraad stelt het volgende voor, met ingang van Dankdag, woensdag aanstaande: 

• Bij het verlaten van het kerkgebouw is het niet langer nodig om aan één kant de bank te
verlaten. U kiest zelf hoe u de kerkbank wilt uitlopen. Daarbij zullen als vanouds de
gangpaden gebruikt worden door de kerkgangers die per bank om beurten van links en
rechts de kerk verlaten.

• De collecte als de dienst der offeranden zal weer een plaats krijgen in de eredienst, in
plaats van bij de uitgang. De opstelling van de collectezakken voor kerk, diaconie en
kerkbouwfonds bij de uitgang zal weggehaald worden. Het blijft vanzelfsprekend
mogelijk om uw gaven over te maken op het rekeningnummer van de kerk.
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• Vanwege het in ere herstellen van de rondgang tijdens de collectezang vragen we u bij 
het bezoeken van de middagdienst plaats te nemen in het grote middenvak recht voor 
de preekstoel of in één van de vakken links en rechts daarnaast. Dit omdat het 
verspreid in de kerk plaats nemen het collecteren bemoeilijkt. We vragen daarvoor uw 
begrip.

Mag het ons aller gebed zijn of de Heere de prediking van Zijn Woord  in de eredienst wil 
zegenen tot bekering van zondaren, tot opbouw van Zijn gemeente en bovenal tot eer van Zijn 
Naam. 

Een hartelijke groet van uw kerkenraad 


