
Hoe gaa n we  ver der?   

Op de drempel van een nieuw kerkelijk seizoen en in de 
wetenschap dat we als kerk, samenleving maar ook 
persoonlijk nog steeds beperkt worden door alles wat te 
maken heeft met de Covid-19 pandemie heeft de 
kerkenraad nagedacht over de vormgeving van de 
eredienst en de invulling van het jaarprogramma. 
 
Allereerst het jaarprogramma: Het landelijk thema is dit jaar 'Een goed leven - bloeien 
in Gods licht'. Graag sluiten wij daar bij aan, al hebben we wel besloten dit jaar geen 
programma vast te leggen, maar maand voor maand te kijken wat mogelijk is en u 
daarover in het kerkblad en op de website te informeren.  
Activiteiten waarvan we verwachten dat ze na de startzondag opgestart kunnen worden 
zijn de catechese, de kidsmiddag, de Bijbelkring en de kring 'Zinvol leven'. Wellicht 
kunnen we in de maanden november en december aandacht besteden aan de 
uitgestelde activiteiten rondom Bonhoeffer en hopelijk komt er in de loop van de tijd ook 
ruimte om met elkaar te eten, een film te kijken of iets creatiefs te doen.  
 
En dan de eredienst: vanzelfsprekend houden wij ons de komende periode aan de 
regels van het RIVM. Toch zullen er wat kleine veranderingen zijn.  

 De kinderen van nevendienst en crèche zullen aan het eind van de dienst naar 
het kerkgebouw komen om daar samen met de andere gemeenteleden de 
zegen te ontvangen. Starten in het kerkgebouw zullen ze niet, omdat er dan te 
weinig tijd is om hun eigen programma zinvol in te vullen. Maar wat fijn om ze 
weer te zien en te ontdekken hoe ze zich ontwikkeld hebben in de afgelopen 
maanden. 

 De kerkenraad heeft besloten voorlopig nog niet over te gaan op 
gemeentezang. Wel vinden ze het fijn als er 3 (en als het om 2 echtparen gaat 
4) zangers aanwezig zijn die de gemeentezang waarnemen. Iedereen die hierin 
mee wil doen kan zich daarvoor opgeven. Ondergetekende zal dan een 
roostertje maken van de 'voorzangers van deze zondag'. Je krijgt dan uiterlijk 
vrijdagavond de te zingen liederen toegezonden. Oefenen is niet noodzakelijk, 
het gaat om het waarnemen van gemeentezang, er wordt geen koorkwaliteit 
verwacht. Opgave kan via pgwwinterwerk@gmail.com of per telefoon: 
581273 

 Aansluitend op het vorige: Om gehoor te geven aan de behoefte liederen met 
elkaar te zingen zal er elke vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur in de kerk een 
zanguurtje zijn. We zingen dan met elkaar (verzoek)liederen uit het Liedboek 
en de Evangelische Liedbundel en zo mogelijk de liederen van de komende 
zondag. We houden ons hierbij aan de regels die door het RIVM zijn opgesteld 
voor zanggroepen. 

 Om begrijpelijke redenen ontzien veel gemeenteleden het om naar de kerk te 
komen. Wij missen elkaar. Met het oog daarop zal ondergetekende op 
verschillende manieren proberen om de verbinding te versterken tussen hen 
die thuis de dienst bijwonen en hen die in het kerkgebouw zijn. Zo kan het 
gebeuren dat ik u/jou benader met de vraag een stukje uit de Bijbel voor te lezen 
of bijvoorbeeld te vertellen wat uw/jouw favoriete lied is. Met mijn mobiel neem 
ik dat dan op om het via de televisieschermen in de kerk een plaats te geven in 
de eredienst. Ik hoop op ieders medewerking en sta open voor andere 
suggesties op dit gebied. 

ds. C.A. van Eck 


