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Beste gemeenteleden, 

 
Naar aanleiding van de lockdown hebben we de volgende mededeling voor u. 
 

Kerkdiensten worden vanaf zondag 20 december 2020 t/m zondag 17 januari 2021 alleen nog online 
uitgezonden via kerkomroep.nl en YouTube en kunnen dus niet meer worden bijgewoond. 

 
De motivatie voor dit besluit wordt goed verwoord in een schrijven van het Interkerkelijk contact in 
Overheidszaken: 
 
‘We doen dit vanuit onze medeverantwoordelijkheid voor de samenleving in het algemeen en voor het inperken 
van de gezondheidsrisico’s in het bijzonder.  
Ook de kerken en andere geloofsgemeenschappen zijn zich bewust van de risico’s voor elkaars gezondheid en 
met name voor die van de meest kwetsbaren in onze samenleving.  
De ziekenhuizen lopen weer vol en de druk op de gezondheidszorg is zeer groot.  
Er wordt enorm veel gevraagd van al die mensen die dag en nacht klaar staan om de mensen die getroffen zijn 
door het virus en daar ernstig ziek van worden, te verzorgen’.  
 
‘Als kerken hebben wij een bijzondere positie die grondwettelijk is vastgelegd.  
Daar wordt veel over gesproken in de politiek en de media.  
Waarom geldt voor de kerken een uitzondering?  
Dat heeft te maken met de godsdienstvrijheid die wij in ons land van groot belang achten.  
Maar tegelijkertijd ontslaat dat de kerken niet van het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid in het licht 
van de huidige coronacrisis en zich waar mogelijk solidair te verklaren  
met de gehele samenleving die zucht onder de beperkingen van dit moment’.  
 
Wij, als kerkenraad, zijn ons bewust van de impact van dit besluit en hoewel er niemand aanwezig mag zijn  
doet iedereen zijn uiterste best om de diensten zo goed als mogelijk door te laten gaan en uit te zenden. 
Zo zal de kerstdienst van 25 december ook dit jaar de inbreng van de kindernevendienst hebben. 
 
Mocht u moeite hebben met dit besluit of de algehele lockdown dan mag u, als u dat wilt, ook contact opnemen 
met ds. Corry Biemond, 0164 – 85 85 14. 
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