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Aalburg, 22 december 2021 

Beste gemeenteleden, broeders en zusters, 

Vanaf afgelopen weekend zijn de coronamaatregelen opnieuw verscherpt. In Nederland geldt vanaf 

zondag 18 december een volledige lockdown.  

Met dit bericht informeren wij u over besluiten die we als kerkenraad n.a.v. deze extra maatregelen 

deze week hebben genomen.  

• Voor de diensten rondom komende Kerst (vrijdagavond, zaterdagmorgen, zondagmorgen en 
zondagavond) handhaven we de huidige maatregelen: maximaal 130 plekken, inschrijven en de 
basismaatregelen. Juist met Kerst, en wel in het bijzonder in deze tijd van lockdown, willen we 
vanuit de kerk hoop bieden en een licht voor de wereld zijn. We willen hiermee een positief 
signaal afgeven ook aan degenen die minder vaak een dienst bezoeken.  
 

• Voor de diensten vanaf vrijdag 31 december (Oudejaarsdag) wordt het aantal plekken 
teruggebracht naar 50 in plaats van nu 130.  
 

• Vooralsnog blijven de avonddiensten op de middag staan (15.30 uur). 
 

• Deze aangepaste maatregelen gelden in elk geval tot en met zondag 9 januari. In de eerste week 
van januari zal er een nieuwe persconferentie zijn. 
 

• Inschrijven voor de diensten van januari is mogelijk vanaf dinsdag 28 december a.s.. 

Als toelichting op deze besluiten het volgende. 
Binnen de gemeente zijn er diverse geluiden. Gemeenteleden die zich afvragen waarom we zondag 
al niet met minder mensen naar de kerk gingen, gemeenteleden die voorstellen helemaal online te 
gaan en gemeenteleden die zeggen laten we niet (nog) verder afschalen en houden wat we nu 
hebben. Al deze geluiden begrijpen wij.  
Als kerkenraad vinden we dat gemeenteleden ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Als je 
denkt dat je beter niet naar de kerk kunt komen, kun je zelf dat besluit 'gewoon' nemen. De 
diensten zijn immers heel goed thuis te volgen. 
Voor gemeenteleden die wel graag fysiek diensten willen bijwonen, blijven we die mogelijkheid  
bieden. Mochten er voor een morgendienst geen plaatsen meer beschikbaar zijn, dan is er de 
mogelijkheid de middagdienst te bezoeken. 

 

We bidden dat we samen als gemeente, in deze voor iedereen ingewikkelde tijd, kunnen instemming 

met de woorden "Laat mijn gedachten op U zijn gericht; wakend of slapend, vervuld van uw licht." 

Namens de kerkenraad, 

Jan Klop – scriba 
Jan Maarten de Bruin – voorzitter  
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