
Hazerswoude, 5-6-2020 

 

Geachte gemeenteleden, 

Weer een nieuwsbrief na de vakantieperiode.  

kerkdiensten 

Na overleg en gezien de ervaringen van de afgelopen periode willen we ook voor de komende 

diensten blijven werken met het oost/west systeem voor de ochtenddiensten (De scheiding 

Oost/West langs de lijn Gemeneweg/Provincialeweg geldt ook voor gemeenteleden buiten het dorp)  

We hebben uiteindelijk hiervoor gekozen omdat werken met uitnodigingen ingewikkeld is en we ook 

denken dat het een heel aantal gemeenteleden beperkt in het kerkbezoek. Aan de andere kant is het 

nu mogelijk dat als de kerk vol is de welkomstbroeder u verzoekt  weer naar huis te gaan om daar de 

dienst mee te maken. We vragen hiervoor uw begrip. 

zo 6-9-20 ochtenddienst West, avonddienst hele gemeente 

zo 13-9-20 ochtenddienst Oost, avonddienst alleen genodigden (jongerendienst) 

zo 20-9-20 ochtenddienst West (opening winterwerk), avonddienst hele gemeente 

zo 27-9-20 ochtenddienst Oost, avonddienst hele gemeente 

zo 4-10-20 ochtenddienst West (beperkte ruimte ivm familie doopouders), avonddienst hele 

gemeente 

Voor alle bijeenkomsten geldt steeds zorg goed voor uzelf en denk aan uw eigen gezondheid als die 

kwetsbaar is. Bent u verkouden of is één van uw huisgenoten ziek blijft u dan thuis. 

We zijn blij dat de organisatie van de nevendienst en de oppas weer zorgdragen voor de opvang van 

onze jongste gemeenteleden. Fijn dat jullie dat doen; we hopen dat er veel kinderen komen! Ook het 

‘kerkboekje’ is weer in de kerk aanwezig. 

zingen in de eredienst 

We blijven werken met het systeem dat alleen de voorste twee rijen meezingen. Daarmee willen we 

een eventueel risico zoveel mogelijk beperken. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te zingen 

zolang er plek is. 

start winterwerk 

Helaas is het niet mogelijk om dit jaar als hele gemeente met elkaar samen te komen, elkaar te 

ontmoeten, samen te eten. Voor de jeugd is er wel de startmiddag. D.V. zondag 20 september 

komen we samen in de eredienst (thuis en in de kerk) om een zegen te vragen over het komend 

seizoen. 

 



activiteiten 

Het is mooi dat veel activiteiten weer van start gaan. Voor de jongste gemeenteleden is er weer veel 

mogelijk. Voor de volwassenen zullen we moeten werken met de voorgeschreven beperkingen. Denk 

hierbij aan het maximum van zes bezoekers bij u thuis. Denk aan de afstand. Neem uw 

verantwoordelijkheid als uzelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft en blijf dan thuis. 

Regenboog 

We zien uit naar het gereedkomen van de Regenboog. Er wordt hard aan gewerkt. We hopen de 

ruimte te gebruiken om bijeenkomsten die nu thuis niet kunnen (denk bijvoorbeeld aan een kring of 

vergadering) daar wel te houden. Daarnaast is er wellicht zondag bij een volle kerk de mogelijkheid 

voor een heel aantal om daar de eredienst te volgen. 

Verkiezing ambtsdragers 

De verkiezingsavond is D.V. 16 september  om 19.30u in de kerk. We houden dan ook afstand. U 

ontvangt hierover nog een brief met daarin ook de kieslijsten. 

Viering Heilig Avondmaal 

Op D.V. zondag 1 november hopen we als gemeente Avondmaal te vieren. U begrijpt dat de viering 

anders zal verlopen dan gewoon. Er wordt nog over nagedacht hoe we dit kunnen doen. Wel is ons 

voornemen om dan met elkaar het Avondmaal te vieren; en dat alle belijdende gemeenteleden zich 

uitgenodigd weten. U wordt nog geïnformeerd. 

Slot 

Heeft u vragen of suggesties. Dan horen wij dat graag. Neem contact op met de scriba of een 

kerkenraadslid.  Wilt u vanwege een speciale reden een bepaalde dienst bijwonen, neem dan ook 

contact op. 

 

In Christus verbonden, 

Aart Oppelaar 

scriba@hervormdhazerswoude.nl 

06-47018616 
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