
          Horebeke, 12 juni 
 
 
 
Beste broeders en zusters,  
 
Donderdag 11 juni is de kerkenraad voor het eerst sinds drie maanden weer samen kunnen 
komen. Op de agenda stond uiteraard in de eerste plaats de hervatting van de erediensten. 
Het bericht van afgelopen week, dat erediensten tot 100 personen weer mogen doorgaan, 
leek daartoe genoeg opening te bieden.  
 
Helaas bleek uit het later volgende protocol, dat er in de praktijk voorlopig weinig zal 
veranderen. We mogen namelijk ook maar 1 persoon per 10m2 binnenlaten. Dat houdt in 
dat er naast de dominee, de ouderling en de organist maar 7 andere mensen binnen mogen. 
We hebben vernomen dat er in juli mogelijk verdere versoepelingen zullen volgen en er 
weer meer mensen de kerk in mogen. Voor nu verandert er echter weinig: niet zingen, geen 
koffie na afloop, verplicht mondmaskers dragen, geen viering van het Heilig Avondmaal, etc.  
 
Bovendien hebben we de wettelijk verplichting om kerkgangers die tot de risicogroep horen 
te waarschuwen voor eventuele risico’s. Mensen die tot de risicogroep behoren zijn: mensen 
met een recente geschiedenis van hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, 
ademhalingsproblemen, diabetes, verzwakte immuniteit of kanker.  
Indien u tot de risicogroep behoort moet u een afweging maken of u wilt komen. We nemen 
strikte veiligheidsvoorschriften in acht maar kunnen het risico nooit 100% uitsluiten.  
 
Indien u zich nog niet aangemeld hebt maar wel de eredienst wilt bijwonen, kunt u zich 
aanmelden via mail ds.s.f.vanderlinden@gmail.com of telefonisch: 055-613352. Het blijft 
ook mogelijk om de erediensten online te volgen.  
Verder is er op de kerkenraad ook gesproken over de gemeentevergadering die vooralsnog 
niet heeft kunnen doorgaan. Het is op dit moment nog altijd onduidelijk wanneer we die 
precies kunnen houden. Misschien in september? Het is voorlopig wachten hoe de situatie 
zich verder ontwikkelt. We houden u op de hoogte.  
 
Tenslotte merken we een zekere ‘coronamoeheid’ op, ook in het kerkelijk leven. Er is steeds 
meer behoefte aan een echte hervatting van erediensten en andere activiteiten. Het duurt 
nu al zo lang. We moeten er niet aan denken dat een tweede golf ons weer in een lockdown 
zou dwingen.  
Dat doet me denken aan Psalm 42. Waar wij verlangen naar een eredienst waar je weer 
gewoon naartoe kan en waarin we weer naar hartenlust kunnen zingen, daar verlangde de 
psalmist naar Jeruzalem en de tempel. Maar hij kon er niet naartoe. Hij schreeuwt het uit:  
 

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! 
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.  

 
Laten we onze onrust en coronamoeheid in gebed neerleggen bij God. We zijn door Hem 
gekend en bemind. Neem de tijd om te ontdekken hoe rijk gezegend u bent door het geloof 

mailto:ds.s.f.vanderlinden@gmail.com


in de Heer Jezus Christus. En tenslotte: laten we elkaar vasthouden in gebed. Ik bid voor u en 
wens u van harte Gods zegen toe.  
 
 
Met broederlijke groeten,  
 
Ds. Simon van der Linden 

 
 


