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Kerkdiensten @ hervormdlinschoten.nl 
 
Tijdens de laatste persconferentie van zaterdag 18 december heeft de overheid een harde lockdown 
afgekondigd. In het verlengde daarvan adviseerden CIO en PKN de kerkelijke gemeenten om diensten 
online in te vullen en alleen in uitzonderlijke gevallen fysiek samen te komen met maximaal 50 
personen (exclusief medewerkers). Dit advies is van toepassing t/m zaterdag 15 januari. 
 
De kerkenraad heeft op dinsdag 21 december overlegd hoe om te gaan met bovenstaande adviezen. 
We moesten opnieuw een lastige keuze maken. 
In een vorige brief schreven we nog dat het niet de voorkeur heeft voor langere tijd online diensten 
te houden. Fysieke kerkdiensten beschouwen we als essentieel, mede met het oog op het geestelijk 
welzijn van de gemeente. De harde lockdown plaatst ons allen echter in een nieuwe situatie, die we 
niet willen negeren. 
Met pijn in het hart is het besluit genomen om t/m zondag 9 januari de diensten online te houden. 
Voor het kerstfeest als een van de grote feesten van het christendom maken we graag een 
uitzondering. De kerkdiensten en de kerstfeestviering op de kerstdagen kunnen door maximaal 50 
gemeenteleden bezocht worden. Hieronder staan deze diensten vermeld met de aanvangstijden. 
Zodra er weer nieuwe ontwikkelingen zijn na een persconferentie van de regering zullen we u tijdig 
informeren over mogelijkheden tot kerkgang. 
We beseffen dat we veel van u vragen. We zien uit naar ruimere mogelijkheden. Ons verlangen is dat 
we intussen –digitaal- verbonden blijven met het Woord en dat we verbonden blijven met elkaar. 
Laat de nood van deze tijd ons bovenal aanzetten tot volhardend gebed. Diep in de nacht brak het 
Licht door als een wonder van Gods genade: dat is Kerst! 
 
Als kerkenraad wensen wij u ondanks alles gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!  
 
 

Wijzigingen met ingang van de kerstdagen  
 
Tijdens de kerstdagen zullen er drie fysieke samenkomsten zijn: 
 
Zaterdag 1e kerstdag om 9:30 uur – reguliere kerkdienst (dus géén dubbele ochtenddienst meer) 
Zondag 2e kerstdag om 9:30 uur – kerstfeestviering voor jong en oud  
Zondag 2e kerstdag om 15:30 uur – reguliere kerkdienst 
 
Voor elk van deze drie momenten zullen 50 kerkgangers worden uitgenodigd. 
Voor de kerstfeestviering voor jong en oud zullen ouders van kinderen die een bijdrage leveren 
voorrang krijgen. Bij de andere twee diensten zullen we eerst alleenstaanden en gezinnen met 
kinderen indelen en vervolgens anderen.  
 
Alle overige kerkdiensten t/m 9 januari zullen alleen online te volgen zijn. Dit geldt ook voor 
oudjaarsavond (19.30 uur) en nieuwjaarsmorgen (10:00 uur). De bevestigingsdienst van 9 januari 
wordt enkele weken uitgesteld.  
Vanaf 2 januari is de (online) avonddienst weer gewoon op het gebruikelijke tijdstip van 18.30 uur. 
Dit tijdstip zijn we gewend en kan dan op een beter meeleven rekenen. 
 
Met het oog op de lofzang zullen we weer een beroep doen op voorzangers (3 per dienst). Daarmee 
willen we het meezingen thuis zoveel mogelijk ondersteunen. 
 
Op 1e kerstdagochtend zal er crèche zijn, als uitgenodigde gezinnen die hier normaal gebruik van 

maken van plan zijn te komen. 
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Wat verzoeken wij van uw kant?  
 
De limiet wordt nu niet meer bepaald door 1,5 meter afstand maar door een maximum van 50 

kerkgangers. Daarom is het verzoek om bij ontvangst van een uitnodiging zo spoedig mogelijk door 

te geven als u niet kunt komen of met minder personen verwacht te komen.  Op die manier kunnen 

we nog iemand anders blij maken met het bieden van een plaats tijdens de kerstdiensten. 

 
Verder graag uw medewerking m.b.t. de basisregels:  

• bij gezondheidsklachten, symptomen van corona en/of recent contact met iemand die 
corona heeft, thuisblijven 
 

• handen ontsmetten bij binnenkomst en mondkapje bij verplaatsing 
 

• 1,5 meter afstand houden 
 

• het opvolgen van aanwijzingen van de regisseurs 
 

De eerste uitnodigingen voor de kerstdagen kunt u woensdagavond verwachten, maar ook daarna 
kunnen nog aanvullingen volgen. 
 
 

Overige gemeente-activiteiten 
 
Ook andere activiteiten in de gemeente worden geraakt door de lockdown. 
 
Qua huisbezoek beperken de wijkouderlingen zich tijdens deze lockdown tot bijzonder pastoraat, en 
bezoek dat niet uitgesteld kan worden. E.e.a. altijd in overleg met wie bezocht wordt. 
 
Catechese (Follow Me en Follow Me Next) start weer op D.V. maandag 17 januari. Als dat op dat 
moment niet fysiek kan, dan is de intentie om het digitaal invulling te geven.  
 
Als e.e.a. langer gaat duren kunnen ook kringen overwegen hun ontmoetingen online in te vullen. 
 
 
Met hartelijke groet, namens kerkenraad en commissie,  
 

Arnoud, Corné, Greta, Kees, Harrie 

kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl 
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