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Aan de gemeenteleden en gasten van de Chr. Geref. Kerk ‘Eben-Haëzer’,                 24 sept. 2021 
 
Stap voor stap zijn in de afgelopen maanden maatregelen losgelaten die vanwege het coronavirus 
genomen moesten worden. We zijn blij dat vanaf komende week ook de 1,5 meterafstandsregel 
losgelaten mag worden. Voor ons als gemeente betekent dit het einde van veel beperkingen in de 
zondagse samenkomsten en op andere momenten van samenzijn. 
 
We realiseren ons dat dit best een spannend moment is. Voor de één kan het niet snel genoeg gaan, 
een ander zal het juist bezwaarlijk vinden om de kerk binnen te gaan als iedereen weer dicht bij elkaar 
zit. Laten we ons hiervan bewust zijn en elkaar daarin ook respecteren. Het einde van deze maatregel 
heft onze zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar niet op. 
 
We maken natuurlijk dankbaar gebruik van de extra ruimte die er 
ontstaat. Zeker aan het begin van het nieuwe seizoen is dat 
bijzonder fijn. Toch willen we ook aandacht vragen voor 
gemeenteleden die om wat voor reden dan ook voorzichtig zijn en 
ervoor kiezen nog extra afstand te houden. Als kerkenraad 
hebben we daarom besloten om een deel van het kerkgebouw te 
reserveren voor hen die voorlopig nog willen plaatsnemen met 
een lege bank voor en achter hen en extra afstand in de bank zelf.  
 
Concreet zal dit betekenen dat u zich kunt opgeven (in Scipio of 
telefonisch) voor de kerkdienst ‘zonder extra afstand’ of ‘met 
extra afstand’. Het betreft in beide gevallen dezelfde kerkdienst.  
 
De commissie zal gedurende de week de aantallen in de gaten houden, zodat iedereen die zich opgeeft 
ook een gewenste plek in de kerk kan krijgen. Het zal dus zo zijn dat er in de loop van de week extra 
plaats beschikbaar is voor opgave. De komende weken zal het totaal aantal beschikbare plaatsen 
stapsgewijs toenemen. Besloten is namelijk om voorzichtig te verruimen en de ontwikkelingen goed in 
de gaten te houden. Dit zal dus inhouden dat nog niet gelijk iedereen vanaf zondag 3 oktober al twee 
keer fysiek de kerkdienst kan bijwonen. Het rooster, zoals in het kerkblad is opgenomen, blijft gelden.  
Omdat de basismaatregelen nog gelden zal er nog niet gecollecteerd worden in de kerkdienst, maar 
kunt u uw gaven blijven geven via een bankoverschrijving.  
 
Aan hen voor wie extra afstand houden niet nodig is, wordt gevraagd om aan de Hoeksteenzijde te 
kerk binnen te komen, terwijl zij die kiezen voor extra afstand aan de Middeldiepstraatzijde de kerk 
kunnen ingaan. Ze kunnen daar ook de kerk als eersten verlaten. Volgt u verder de instructies van de 
koster(s) op, dan zal alles ordelijk verlopen.  
 
Heilig Avondmaal 
Komende zondag zal de viering van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. De deelname aan de viering 
van het Heilig Avondmaal zal net als de vorige keer gebeuren op de zitplaats. Hieronder treft u de 
praktische gang van zaken aan:  
 

• Luisteren naar het 2e gedeelte van formulier om het Heilig Avondmaal te houden; 

• Tafel gereed maken door de dominee; 

• De dominee spreekt de nodiging uit, iedereen blijft echter op zijn plaats zitten; 
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• Ouderlingen en diakenen reiken doormiddel van presenteerblaadjes brood en wijn aan. Ieder 
die aan het Heilig Avondmaal wil deelnemen, geeft dit met een handgebaar aan tijdens het 
uitdelen (het orgel speelt totdat alle ambtsdragers weer in de bank zitten); 

• Dominee leest het laatste gedeelte van het formulier; 

• Dominee breekt het brood en spreekt de instellingswoorden uit, allen nemen het stukje brood 
tot zich;  

• Dominee schenkt de wijn in de beker en spreekt daarna de instellingswoorden uit, allen 
drinken het bekertje wijn;  

• Dominee mediteert over een Bijbelgedeelte;  

• Zingen van een psalmvers;  

• Tijdens de avonddienst zal er Nabetrachting plaatsvinden. 
 
Op het moment van schrijven zijn de beide kerkdiensten al vol. Om ordelijk het brood en de wijn te 
kunnen uitdelen hanteren we een iets lager aantal bezoekers dan gebruikelijk, waarbij er ook door de 
voorbereidingscommissie gekeken is naar het aantal belijdende leden en het aantal doopleden. Voor 
de viering om 11.30 uur kunt u zich nog wel opgeven. We hopen op uw begrip hiervoor. 
Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn (vanwege noodzakelijk werk o.i.d.) zondagochtend het 
Heilig Avondmaal bij te wonen of een andere vraag hebben i.v.m. de opgave, neemt u dan contact op 
met br. Van Gelder (0184-630408). Gasten die met onze gemeente het Heilig Avondmaal zouden willen 
meevieren, verzoeken we vooraf contact op te nemen met ds. Peet. 
 
Ten slotte 
Een bericht van het Kinder-  en 10'erkoor Mattánja: wij gaan op D.V. 1 oktober voor u zingen in de 
Eben-Haëzerkerk! Om 19.15 uur kunt u meekijken via de livestream! Het thema van de avond is: 'Loof 
de Heere!' We wensen u en jou alvast een fijne avond! Hartelijke groet van alle kinderen van Mattánja. 

Van harte wensen we u een gezegende zondag toe.  
 
Waar liefde woont, gebiedt de HEER’ de zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 

 
H.W.A. Kok, scriba 

 
 


