
 

 

Bijlage bij de zondagsbrief van 11 oktober  

 
 

Beste gemeenteleden, 

 
De landelijke Protestantse Kerk heeft de plaatselijke gemeenten dringend geadviseerd om op de 
zondagen in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen. 
Als kerkenraad nemen we - zij het met pijn in het hart - dit advies over. Verder raadt de landelijke 
Protestantse Kerk ‘gemeentezang’ af. In de afgelopen maanden hebben we in onze gemeente echter 
geen gemeentezang gehad, maar luisterden we naar de voorzangers die namens ons de lofzang 
gaande hielden. Ook in de komende diensten zullen alleen de voorzangers zingen. Deze beperkende 
maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. We 
nemen hierin onze verantwoordelijkheid, maar hopen van harte dat de maatregelen van tijdelijke 
aard zullen zijn. 
Er wordt veel gevraagd. Van iedere Nederlander, ook van ons kerkleden. Laten we bij dit alles de 
geestelijke gemeenschap met Christus en met elkaar blijven zoeken en beleven. Laten we onze laten 
leiden door de Filippenzenbrief waar Paulus schrijft over verbondenheid in de Geest, over 
ontferming, over eenheid en ook over in bescheidenheid het eigenbelang niet groter achten dan het 
belang van de ander: 
 
Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote 
verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig 
door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of 
eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw 
eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die 
Christus Jezus had... 

(Filippenzen 2: 1 – 5, Nieuwe Bijbelvertaling) 
   

 

Onze kerkdiensten in oktober 
Uit de mailing van de PKN van deze week lezen we: “Gehoord hebbend de overheid adviseren wij 

gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) 

samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen 

hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.”  

We volgen dit advies: 

➢ Er is plaats tijdens de eredienst voor 30 kerkgangers (exclusief de medewerkers) 

➢ Wij willen u vragen om u aan te melden voor zowel de ochtenddienst als de middagdienst bij 

onze scriba Huib de Waal (scriba@pgheusden.nl).  

➢ Wilt u tijdens uw kerkbezoek een mondkapje dragen tijdens verplaatsingen? Let wel: alleen 

tijdens verplaatsingen. Wanneer u eenmaal bent gaan zitten, mag het mondkapje weer af. 

➢ Op deze zondagen in oktober zal er geen crèche, kindernevendienst en 10+ zijn. 

 

Wij hopen iedereen die de eredienst niet in de kerk kan meevieren te ontmoeten via de online 

kerkdiensten die worden uitgezonden via Kerkomroep.nl en via YouTube (te bereiken via onze 

website www.pgheusden.nl). 
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Gospelkoor ‘Joy’   
We keken er al wat langer naar uit! 11 oktober Gospelkoor ‘Joy’ in onze middagdienst!  En dan is het 

zover en worden de coronamaatregelen weer aangescherpt. Helaas hebben we al eerder moeten 

afspreken met het koor dat ze met minder (5) koorleden zou komen. Vanwege de nieuwe richtlijnen 

van deze week hebben we besloten om hun optreden nu niet door te laten gaan. Gospel is vooral: 

beleving voor de bezoekers van deze speciale eredienst. We zijn van plan om hun bijdrage te 

verplaatsen naar een zondag in oktober 2021. Dat wil zeggen dat de middagdienst van 11 oktober 

een normale middagdienst is.  

 

 

Kringwerk en andere doordeweekse samenkomsten 
Ook hebben we scherp gekeken naar de adviezen rondom kringwerk en andere doordeweekse 
samenkomsten. Hier zijn de richtlijnen niet altijd helemaal duidelijk. Voor onze gemeente geldt dat 
de doordeweekse jongerenactiviteiten gewoon doorgaan. Hier gaat het over: 
➢ Spirit, op woensdag 7 en dinsdag 13 oktober  
➢ Eetgroep 16-19 jarigen, op woensdag 28 oktober 
➢ De Open Cirkel, op donderdag 29 oktober (eventueel online) 

Ook gaat vooralsnog het avondgebed (in het koor van onze kerk) op woensdag 28 oktober gewoon 
door. 

 

 

Communicatie 
Omdat we nog steeds voorzichtig moeten zijn in het elkaar ontmoeten blijft het van belang dat we 

elkaar blijven informeren. De kerk blijft zeker tot de herfstvakantie open voor bezoek en ontmoeting 

op woensdag- en zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.  

We verspreiden de Zondagsbrief en deze bijlage door deze rond te brengen en via mailadressen die 

bekend zijn bij de kerkenraad. Daarnaast kunt u deze brief doorsturen en daarbij aangeven dat alle 

gemeenteleden deze brieven rechtstreeks kunnen ontvangen door hun eigen mailadres te sturen 

naar scriba@pgheusden.nl. Verder vragen we u om deze brief uit te printen en te brengen bij 

mensen van wie je vermoedt of weet dat ze geen mail gebruiken.  

We blijven u ook op de hoogte houden via de andere communicatiemiddelen zoals onze eigen 

website www.pgheusden.nl, de Facebook pagina's https://www.facebook.com/pgheusden/ en 

https://www.facebook.com/JeugdwerkProtestantseGemeenteHeusden/ en onze Instagram pagina 

https://www.instagram.com/pgheusden/ 

 
Tot slot wensen wij elkaar moed, vertrouwen en Gods zegen toe.  
Pas goed op uzelf en op elkaar,  
 
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Heusden 
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