Ouddorp, 16 december 2020
Broeders en zusters,
“Op maandagavond 14 december heeft
minister-president Rutte een lockdown afgekondigd als gevolg van het grote aantal
corona besmettingen in ons land. Hoewel deze lockdown formeel voor gemeenten geen
gevolgen heeft, adviseert de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) in navolging van
het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) aan gemeenten en hun leden het
volgende:
Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om diensten digitaal uit te
zenden en mee te maken. Of maak gebruik van het aanbod van digitale vieringen van andere
gemeenten om een dienst mee te maken. Ook ten aanzien van kinderkerstvieringen adviseert
de ADS om die alleen digitaal doorgang te laten vinden.” (website doopsgezind.nl)
Geen fysieke diensten
In bovenstaande tekst leest u het advies van de ADS om tijdens de lockdown geen
fysieke diensten te organiseren. Als kerkenraad kunnen wij ons vinden in dit advies en
hebben wij besloten om tijdens de volledige lockdown periode geen fysieke
kerkdiensten te organiseren.
Uitgangspunt
Als kerkenraad zijn we ons ervan bewust dat we formeel gezien wel fysieke
kerkdiensten kunnen organiseren maar we kiezen er bewust voor om dit niet te doen.
We hebben ons hierbij laten leiden door onderstaande oproep vanuit de regering.
"Het kernpunt van de maatregelen is het voorkomen dat groepsvorming ontstaat en
reisbewegingen wordt tegengegaan. Ondanks dat kerken en andere gebedshuizen de vrijheid
hebben om fysieke samenkomsten te organiseren hoopt de regering dat de kerken zich solidair
zullen opstellen naar alle sectoren in de lockdown toe en zij die gedwongen thuis zitten, door
over te gaan op online-diensten."
Open kerk
De kerkenraad realiseert zich dat er voor sommigen van ons wel behoefte is aan contact.
We hebben besloten dat het moment van de ‘ open kerk’ wel doorgang kan vinden.
Omdat ook buurthuizen open blijven voor dienstverlening aan mensen met behoefte
aan contact vindt de kerkenraad dat dit moment noodzakelijk is en net de ruimte kan
bieden aan diegene die dat contact nodig hebben.
Aankomende diensten
Hieronder vindt u een overzicht van de diensten en de wijzigingen. Met deze nieuwe
invulling van diensten komen we tegemoet aan de crisissituatie, de voorbereidingen
voor iedereen die betrokken is bij de diensten en het willen delen vanuit Gods woord.
We mogen gelukkig weten dat Kerst altijd doorgaat, los van de invulling die wij daaraan
geven.
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze
namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
(Jesaja 9:5)

Ondanks deze heftige maatregelen in een tijd waarin we ons juist als gemeente
verbonden voelen met velen, wensen we u gezegende kerstdagen en bidden we u allen
een goed 2021 toe.
In Hem verbonden,
Kerkenraad DGO
Zondag 20 december
09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden
18.30 uur: Ds. E.A. van Hoof
Donderdag 24 december
19.30 uur: Kerstviering buiten voor gezinnen - Deze dienst komt te vervallen.
20.45 uur: Kerstsamenzang buiten bij de kerk - Deze dienst komt te vervallen.
In plaats van bovenstaande diensten zal een kerstboodschap door ds. Van Wijngaarden
uitgezonden worden. Deze boodschap staat 20.00uur op het YouTube kanaal.
Vrijdag 25 december
10.00 uur: Ds. K. van Wijngaarden
12.00 uur: Kinderdienst - Deze dienst komt te vervallen. Mogelijk een online alternatief.
Zondag 27 december
09.30 uur: Pastor Dijkstra-Geuze
18.30 uur: Ds. T. Smink
Donderdag 31 december
19.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden - Oudejaarsavond Deze dienst komt te vervallen.
Vrijdag 1 januari
10.00 uur: Ds. K. van Wijngaarden - Nieuwjaarsdienst Deze dienst komt te vervallen.
In plaats van bovenstaande oud en nieuw diensten zal een nieuwjaarsboodschap door
ds. Van Wijngaarden uitgezonden worden. Deze boodschap staat 10.00uur op het
YouTube kanaal.
Zondag 3 januari
09.30 uur: Dhr. J. Strietman
18.30 uur: Br. E. Voogd
Zondag 10 januari
09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden
18.30 uur: Youth Event
Zondag 17 januari
09.30 uur: Ds. K. van Wijngaarden
18.30 uur: Ds. J. Smink
2

