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Erediensten ongewijzigd
Catechisaties en zondagsschool gaan door
Geen fysieke bijeenkomsten verenigingen en commissies
Geen gemeenteavonden

Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan den HEERE;

Jona 2:7a

Jona’s ziel in de vis was overstelpt. Dat wil zeggen dat zijn ziel vol angst, droefheid en zorg
was. Dat is natuurlijk te begrijpen, omdat hij in de buik van de vis zat.
Misschien is uw hart ook wel overstelpt. Misschien gaat u gebukt onder de zorgen en
moeiten van het leven, misschien wordt u bedolven onder de zorgen in uw huwelijk, in uw
gezin, op uw werk. Hoe komt het steeds weer uit, dat het uitnemendste van dit leven moeite
en verdriet is. Ieder krijgt daar een deel van. Naast de moeite en het verdriet in het tijdelijke
leven is er ook de moeite en de strijd in het geestelijk leven. Wat is het hart overstelpt als de
zondelast de schouders neerdrukt en er geen uitzicht is op Gods genade. Wat is het hart
overstelpt als de satan u aanvecht en u wijsmaakt dat u geen heil hebt bij God en dat er nooit
iets van God in uw leven geweest is.
Wat deed Jona toen zijn ziel overstelpt was? Hij dacht aan de Heere, ja, hij riep tot de Heere.
Doet u dat ook? Tot wie zullen we anders heengaan? Hij kan het in tijdelijke zorgen wonderlijk
goed maken met Zichzelf en de krommingen in uw levenslot recht maken of tot eeuwige zegen
doen zijn. Hij kan ook uitkomst geven naar de ziel in de verdiensten van Zijn lieve Zoon Jezus
Christus. Wanhoop toch niet aan Hem.
Ds. J.J. van Eckeveld
Gemeente,
Gezien de hoge besmettingscijfers en aantallen ziekenhuisopnames zijn de overheidsmaatregelen
weer aangescherpt de achterliggende weken. De gevolgen van deze coronapandemie raken ons
allemaal, in ons gezin, ons werk, onze school of onze gemeente. Inmiddels zijn in onze eigen gemeente
velen besmet (geweest) of hebben in quarantaine gezeten. Op het moment van schrijven zijn een
drietal leden opgenomen in het ziekenhuis met ernstige klachten. De Heere zij hen genadig en geve
dat ze weer mogen herstellen.
Als kerkenraad hebben we besproken welke maatregelen voor ons nuttig en nodig zijn om
besmettingen in de gemeente zoveel als mogelijk te voorkomen. Allereerst willen we de
overheidsmaatregelen noemen: de verplichting om onderling anderhalve meter afstand te houden en
het dringende advies om mondkapjes te dragen wanneer u niet op uw zitplaats zit. Alle verdere
overheidsmaatregelen en adviezen staan vermeld op de overheidswebsite.
Verder benadrukken we dat u allen een verantwoordelijkheid hebt voor uzelf en voor een ander.
Afstand houden is en blijft belangrijk, ook als u onlangs corona gehad hebt en weer genezen bent of
gevaccineerd bent. U kunt toch onbedoeld en onwetend anderen besmetten. Verder is het essentieel
om uzelf te laten testen bij klachten en in afwachting van de resultaten thuis te blijven.
Op de kerkenraadsvergadering van 18 november zijn de volgende besluiten genomen met betrekking
tot coronamaatregelen:
1. Voor de kerkdiensten zijn er geen wijzigingen. De onderlinge afstand van anderhalve meter kan in
het kerkgebouw gehouden worden en we hebben voldoende ruimte om allen een plaats te
bieden. Draag een mondkapje wanneer u niet op uw plaats zit en geef elkaar de ruimte, zeker bij
het verlaten van de kerkzaal. Om opstoppingen bij de collectezakken te voorkomen, kunt u
overwegen uw collectegaven bij binnenkomst al in de collectezak te doen. Verder kan de crèche
doorgaan en blijven we ook zingen zoals we de achterliggende tijd gedaan hebben.
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2. De catechisaties en de zondagsschool kunnen doorgaan. Ook hier zal aandacht zijn voor
onderlinge afstand.
3. Andere activiteiten en bijeenkomsten in de gemeente worden afgelast. Dit betreft
• fysieke bijeenkomsten van verenigingen en commissies,
• gemeenteavonden, zoals de avond van 25 november (huisvesting), de ledenvergadering van
1 december (besluitvorming huisvesting), en 18 december (kerst),
• bijeenkomsten in het kader van evangelisatie, voor jongeren of voor ouderen.
4. Het kerstfeest van de zondagsschool kan op een digitale manier doorgang vinden, net als vorig
jaar.
5. Het doorgaan van het oliebollenbakken door de jongeren is nog onzeker, hierover zal nog een
besluit genomen worden in december.
Bovenstaande maatregelen waartoe we als kerkenraad besloten hebben, zijn vooralsnog tot het einde
van dit jaar van toepassing. In de kerkenraadsvergadering van december zullen we vooruit kijken naar
2022.
Namens de kerkenraad,
met hartelijke groet,
A.J. Duijster
scriba Gereformeerde Gemeente Zoetermeer
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