
Geacht gemeentelid,         

 

Ongetwijfeld heeft u ook het nieuws over de aanpak m.b.t. het corona virus gehoord. Bijeenkomsten 

met meer dan honderd mensen moeten worden afgelast. 

Als Hervormde Gemeente van Polsbroek & Vlist kregen wij ook bericht vanuit  het breed moderamen 

van de PKN classis Utrecht hierover. Daarin geeft de kerk aan dat de overheidsmaatregelen ook voor 

de kerkdiensten gelden. Dit geeft ons als kerkenraad geen ruimte om, in ieder geval tot 31 maart 

2020, een “gewone” zondagse eredienst met een volledig gevulde kerk te houden. 

Na een kort beraad en tegen ons gevoel in hebben we het volgende besloten: 

 De kerkdiensten gaan, in aangepaste vorm en tot nader bericht, wel door; 

 De kerk is open voor maximaal honderd  kerkgangers die wij verzoeken om gespreid te gaan 

zitten; 

 Er wordt geen kinderoppas aangeboden; 

 De zingmee in de avonddienst wordt verplaatst naar een later moment. 

Om dit goed te laten verlopen en te zorgen dat iedereen een mogelijkheid heeft om de diensten te 

kunnen beluisteren, hebben we elkaar nodig: 

 Wij roepen iedereen die thuis via Kerkdienst Gemist (kerkdienstgemist.nl) of via de website 

van onze gemeente mee kan luisteren op dit ook te doen. 

 Wij vragen van een ieder hierin verantwoordelijkheid te nemen en om te zien naar 

gemeenteleden die hierdoor mogelijk niet kunnen luisteren. 

Het zijn bijzondere omstandigheden waarbij we enerzijds onze overheid hebben te gehoorzamen, 

onze verantwoordelijkheid hebben maar anderzijds ook beseffen dat alle zaken  in Gods hand zijn. De 

eredienst, als kloppend hart van ons gemeentelijk leven, hopen we zo toch voort te zetten, zij het in 

een vorm die past binnen de voorgeschreven overheidsmaatregelen.  

Wentel uw weg op de HEERE, vertrouw op Hem: Hij zal het doen. (Psalm 37 : 5)  

Heeft u vragen of wilt u iets doen wat ons kan helpen dan kunt u contact opnemen met de scriba, 

dhr. M. Bogaard (scriba@hervormdpolsbroekenvlist.nl) tel  309775, dhr. R. Bregman  

ronbregman@hervormdpolsbroekenvlist.nl tel: 309529, of ds. C. Boele 

(predikant@hervormdpolsbroekenvlist.nl). Ook op de website van onze gemeente 

www.hervormdpolsbroekenvlist.nl kunt u nadere berichtgeving volgen. 

 

Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Polsbroek & Vlist 

Scriba:  M. Bogaard  
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