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Door de coronacrisis kunnen we elkaar als gemeente minder ontmoeten. Door middel van deze 

nieuwsbrief houden we u op de hoogte van besluiten van de kerkenraad en het leven in de 
gemeente. 

 
 

 

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar 
laat in nederigheid de een de ander 
voortreffelijker achten dan zichzelf. 

Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat 
van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog 
hebben voor wat van anderen is. 

Filippenzen 2: 3 en 4 

 

Van de kerkenraad 
 
Overheid schaft 1,5 meterregel af 

De overheid heeft bekend gemaakt dat de 1,5 
meterregel vanaf 25 september niet langer nodig 
is. Op plekken waar mensen langere tijd 
samenzijn, is in plaats van de 1,5 meterregel een 
coronatoegangsbewijs of een mondkapje (open-
baar vervoer) nodig.  

Ook in de kerk is er geen verplichting meer om 1,5 
meter afstand te houden. We lichten hieronder toe 
op welke manier we invulling geven aan de nieuwe 

situatie. De kerkenraad heeft hierbij dankbaar 
gebruik gemaakt van de adviezen van het 
dienstenbureau van ons kerkverband en van het 
CIO (het Interkerkelijk Contactorgaan in 
Overheidszaken).  

Voordat we de nieuwe situatie toelichten, herhalen 
we hieronder de mededeling die de kerkenraad 
gisteren in de dienst heeft gedaan met het oog op 
de nieuwe situatie van verdergaande 

versoepelingen.  

Onderlinge liefde 

“Met de versoepeling van de coronamaatregelen 
in de samenleving sinds 25 september zijn we in 
een nieuwe situatie gekomen. Nu de 1,5 meter 
afstand niet meer verplicht is, zijn er ook voor de 
kerken weer meer mogelijkheden om samen te 
komen. Dat is allereerst veel reden tot blijdschap 

en dankbaarheid naar de Heere toe. 

Tegelijk zullen er in de gemeente verschillende 
gevoelens leven. De een is opgelucht en zou het 
liefst de kerk weer meteen helemaal gevuld zien. 
De ander is bezorgd en zou de situatie het liefst 
houden zoals het was, misschien nog wel 
voorzichtiger. De kerkenraad wil, zoals steeds, een 
afweging maken tussen veiligheid en het geestelijk 
welzijn van de gemeente en daarbij met de 
verschillende gevoelens rekening houden.  

Juist in deze situatie komt het aan op rekening 
houden met elkaar en onderlinge liefde. Die is altijd 
onmisbaar in de gemeente en wezenlijk voor echt 
gemeente-zijn. Het betekent dat je echt probeert je 
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in te leven in iemand die een heel andere opvatting 
of gevoelen heeft dan jezelf. En zelfs als je het niet 
kunt begrijpen, dat je toch omwille van de ander 
rekening met elkaar houdt. De apostel Paulus 
roept ons op: ‘Laat in nederigheid de een de ander 
voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder 
niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, 
maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van 
anderen is.’ 

De kerkenraad heeft gezocht naar een manier 
waarbij er vanaf zondag 3 oktober enerzijds meer 
gemeenteleden toegelaten kunnen worden tot de 
kerkdiensten en er anderzijds rekening gehouden 
wordt met gemeenteleden die nog goede afstand 
willen houden.  

Maar het belangrijkste punt is de onderlinge liefde. 
Laten we allemaal rekening houden met elkaars 
gevoelen en in liefde en verdraagzaamheid met 
elkaar omgaan. Ook als iemand anders meer 
afstand wil houden dan je zelf nodig vindt; ook als 
iemand minder afstand houdt dan je zelf zou doen; 
ook als je een keer niet in de dienst bent ingedeeld 
die je het liefst zou willen. De liefde zoekt zichzelf 
niet, de liefde gunt veel aan een ander, de liefde 
leeft vanuit de Heere Jezus Christus. Dan komt het 
met de praktische dingen ook wel goed. ‘Waar 
liefde woont, gebiedt de Heere de zegen, daar 
woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen.’ 
Laten we persoonlijk en samen om die liefde en 

die zegen blijven bidden.” 

De situatie vanaf zondag 3 oktober 

De wijze waarop we invulling geven aan de 
versoepelingen (wat verandert wel, wat verandert 
niet) lichten we hieronder toe. Hierbij alvast kort 
samengevat de belangrijkste punten: 

1. de verplichte 1,5 meter afstand vervalt, 
tegelijkertijd blijven we enige afstand houden; 
we kiezen voor een tussenvorm. Er blijven 
plaatsen beschikbaar voor gemeenteleden die 
wel 1,5 meter afstand willen houden; 

2. de procedure voor het aanmelden voor 
kerkdiensten blijft van kracht. Coördinatoren 
blijven uw plaats aanwijzen, u kunt nog niet op 
een zelf gekozen plaats zitten; 

3. lopen tijdens de dienst is niet mogelijk; 

4. collecteren tijdens de dienst doen we nog niet; 

5. de basisregels blijven van kracht. 

1,5 meterregel vervalt, maar afstand blijft 

In de samenleving verdwijnt de 1,5 meterregel, 
maar tegelijk stelt de overheid ook maatregelen: 
het gebruik van een coronatoegangsbewijs of een 
mondkapje. Beide maatregelen zijn voor kerken 
niet verplicht en de kerkenraad acht ze voor de 
kerk zeer onwenselijk. De kerk is principieel voor 
iedereen toegankelijk, dus we kunnen en willen 
geen coronatoegangsbewijs vragen.  

We kiezen er daarom voor om niet meteen naar de 
maximale bezetting van de kerkzaal te gaan. In de 
samenleving verdwijnt namelijk nog nergens (voor 
groepen binnen) onvoorwaardelijk de 1,5 
meterregel. Ook is het onzeker hoe de 
ontwikkelingen rondom de besmettingen gaan in 
de komende weken. 

Concreet verandert het volgende. 

We gebruiken vanaf aanstaande zondag weer álle 
banken, maar we gaan niet pal voor of achter 
iemand anders zitten. De coördinatoren geven de 
mensen ‘zigzaggend’ een plek, zodoende is er 
binnen de bank dan vanzelf enige afstand en bij 
het zingen is er meer afstand tot de mensen voor 
en achter elkaar.  

De inschatting is dat we daardoor met ongeveer 
twee keer zoveel mensen in de kerk kunnen zitten 
als nu het geval is, afhankelijk van het aantal 
mensen dat 1,5 meter afstand wil houden.  

Wel 1,5 meter afstand? Geef dit dan aan! 

Wellicht wilt u (op dit moment) nog wel echt 1,5 
meter afstand houden om u veilig te voelen. We 
hebben daar uiteraard begrip voor, zodat u nog 
steeds in de gelegenheid blijft om de diensten te 
kunnen bezoeken. U krijgt dan bij het toewijzen 
van uw plaats een plek in de kerk waar 1,5 meter 
afstand blijft tot andere mensen.  
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Om praktische redenen is ervoor gekozen (een 
deel van) de bijzaal te gebruiken voor de leden die 
graag 1,5 meter afstand willen blijven houden: met 
de stoelen in de bijzaal is 1,5 meter afstand 
makkelijker te realiseren. Na afloop van de dienst 
zullen gemeenteleden in de bijzaal als eerste in de 
gelegenheid worden gesteld de kerk te verlaten, 
zodat ook dan afstand maximaal te waarborgen is.  

We benadrukken dat het hierbij niet gaat om een 
onderscheid tussen hen die wel of niet 
gevaccineerd zijn, maar om de vraag bij welke 

onderlinge afstand mensen zich veilig voelen.  

Aanmeldprocedure blijft van kracht 

U blijft uzelf wekelijks aanmelden voor de diensten 
op de gebruikelijke wijze (via het formulier op de 
website of telefonisch als u geen beschikking hebt 
over internet).  

Omdat er ongeveer twee keer zoveel mensen naar 
de kerk kunnen gaan, verwachten we dat veel 
gemeenteleden weer ‘gewoon’ twee keer naar de 
kerk kunnen gaan. We roepen u daarom op uzelf 
voor beide diensten aan te melden. Het formulier 
wordt ook enigszins aangepast: u kunt kiezen uit 
(a) ik meld me aan voor beide diensten of (b) ik kan 
maar één dienst aanwezig zijn. In dat laatste geval 
wordt u afwisselend in de ochtend- of de 
avonddienst ingedeeld. Op deze manier hopen we 
iedereen zoveel mogelijk eerlijk te verdelen. 
Uiteraard houden we rekening met uw persoonlijke 
situatie: als u bijvoorbeeld om gezondheids-
redenen of vanwege ouderdom alleen de ochtend- 
of de avonddienst aanwezig kunt zijn, geeft u dit 
door aan de tweede scriba, br. H.J. de Berg. 
Incidenteel kunt u ook het opmerkingenveld op het 
aanmeldformulier gebruiken.  

 

 

Aantal kinderen naar de crèche 

Op het aanmeldformulier vindt u nog een wijziging, 
namelijk dat u vanaf nu niet meer hoeft aan te 
geven hoeveel kinderen naar de crèche gaan. De 
ouders van de jonge kinderen worden deze week 
door de crècheleiding benaderd over de gang van 
zaken bij het brengen en halen van kinderen.   

Coördinatoren blijven uw plaats aanwijzen 

We zijn blij en dankbaar dat we coördinatoren 
hebben en graag spreken we langs deze weg onze 
waardering uit voor hun werk.  

De coördinatoren zijn aanwezig om u uw plaats 
aan te wijzen. Omdat we zoveel mogelijk 
kerkgangers willen toelaten én toch enige afstand 
willen bewaren, verzoeken wij u de aanwijzingen 
van de coördinatoren te blijven opvolgen. Dat 
betekent dat u niet kunt zitten op de plaats die u 
zelf graag wilt. Alleen op die manier is het mogelijk 
om ‘zigzaggend’ de plaatsen te vullen en zo de 
kerk zo vol mogelijk te krijgen met behoud van 
enige afstand. We rekenen hiervoor op uw begrip. 
Het feit dát we naar de kerk mogen is immers 
belangrijker dan op welke plaats we zitten.  

 

Collecteren nog niet tijdens de dienst 

Het doorgeven van de collectezak is een vorm van 
contact wat op dit moment nog niet verantwoord is. 
U kunt na afloop van de dienst uw gaven geven. 
De diaconie zorgt voor een tweede innamepunt 
voor de collectes, om zo te zorgen voor een betere 
doorstroming. Het uitgeven van collectemunten is 
wel weer mogelijk, dat zal D.V. in oktober weer 
gaan plaatsvinden. In het oktobernummer van ons 
kerkblad (dat eind van de week verschijnt) vindt u 

nadere informatie hierover.  

Wilt u graag 1,5 meter afstand blijven 
houden in de kerk?  
Geef dat dan door aan de tweede scriba, br. 
H.J. de Berg. U vindt de contactgegevens 
onderaan iedere nieuwsbrief. Doet u dit 
uiterlijk vrijdag 1 oktober, zodat we bij de 
toewijzingen vanaf zondag 3 oktober hiermee 
rekening kunnen houden. 
U meldt uzelf wekelijks op de gebruikelijke 
wijze aan voor de diensten, die procedure 
verandert niet.  
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Uiteraard kunt u uw gaven ook digitaal blijven 

geven.  

Niet lopen tijdens de dienst 

Het advies van het CIO is om zo weinig mogelijk te 
verplaatsen tijdens de dienst, om risico’s te 
beperken. Dat betekent dat we tijdens de dienst 
niet naar het toilet kunnen gaan en ook geen 
kinderen tijdens de dienst naar de crèche kunnen 
brengen. Kinderen zijn en blijven wel de hele 
dienst welkom (en het geeft niet als dat nog iets 
minder goed zou gaan dan gehoopt).  

Doordeweekse activiteiten 

De 1,5 meterregel vervalt voor doordeweekse 
activiteiten in het kerkgebouw en ook bij 
gemeenteleden thuis. Ook hiervoor geldt wat we 
eerder in deze nieuwsbrief hebben vermeld: de 
onderlinge liefde dringt ons om oog te hebben voor 
de ander. Het is goed om aan elkaar te vragen 
waar iemand zich veilig bij voelt en afstand te 
bewaren en te zoeken naar alternatieven als 
iemand zich onveilig voelt of bezwaren heeft. We 
hopen en bidden dat iedereen ook de ruimte blijft 
voelen om moeite kenbaar te maken.  

De basisregels blijven van belang 

Juist nu we gaan versoepelen, willen wij u erop 
wijzen de basisregels nauwlettend in acht te blijven 
houden:  

- was uw handen regelmatig (ook het ontsmetten 
van de handen blijven we aanbieden in de hal 

van de kerk); 

- schud geen handen (ook als kerkenraad zullen 
we dat nog niet doen, dat geldt ook voor de 
handdruk voorin de kerk voorafgaand aan de 

dienst);  

- blijf thuis bij klachten en 

- zorg voor voldoende frisse lucht.  

Wat het laatste punt betreft, is goede ventilatie in 
ons kerkgebouw ook blijvend nodig. Dat betekent 
dat er meer zal worden geventileerd dan in een 
normale situatie nodig is. Dat leidt vast tot minder 
comfort (en is wellicht uw jas nodig), maar goede 
ventilatie is op dit moment echt belangrijker. Nu 
alvast vragen we uw begrip dat het door de 
noodzakelijke ventilatie niet altijd warm zal zijn.  

We vragen u om niet op eigen initiatief deuren of 
ramen te openen of te sluiten, de kosters zorgen 
voor de ventilatie en geven aan wat er moet 
gebeuren. Overigens voeren de kosters hierbij het 
beleid van de kerkenraad uit, dat noodzakelijk is 

vanwege de coronasituatie.  

Overige punten 

We vragen u om de kapstokken nog niet te 
gebruiken en uw jas mee te nemen de kerkzaal in.  

Ook zullen we de postvakken in de hal van de kerk 
nog niet gebruiken en wordt bijvoorbeeld ons 
kerkblad nog op dezelfde wijze verspreid als de 
afgelopen 1,5 jaar.  

Nu er naar verwachting ongeveer twee keer zoveel 
mensen in de kerk zullen komen, zullen ook meer 
kerkenraadsleden aanwezig zijn tijdens de 
diensten (zes ouderlingen en drie diakenen).  

De voorzang voeren we nu nog niet in, maar 
nemen we mee voor een volgende stap.  

Evaluatie in november 

Zoals u hebt gelezen, kunnen we alweer meer, 
maar helaas nog niet alles weer op dezelfde 
manier zoals vóór de coronacrisis. We zetten nu 
een voorzichtige stap. Ons gebed is of we spoedig 
weer meer kunnen toestaan. In november beziet 
de kerkenraad hoe de situatie op dat moment is en 
of verdere versoepelingen mogelijk zijn.  

 

Estafetteloop fam. A. Kamphuis 
 

D.V. zaterdag 2 oktober vindt een estafetteloop 
plaats ten bate van het Bijbelvertaalwerk van de 
fam. A. Kamphuis. Het organisatiecomité herinnert 
u aan deze dag. U kunt uzelf nog aanmelden. Ook 
sponsoren is uiteraard nog mogelijk. Meer 
informatie leest u in het septembernummer van 
ons kerkblad ‘In de Voorhof’ op pagina 22.  
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Dagboekje Goede Moed 
 

Binnenkort verschijnt het dagboek Goede Moed 
2022. Evenals voorgaande jaren hebben weer 
verschillende predikanten uit ons kerkverband 
hieraan meegewerkt. Dit jaar hangt er weer een 
intekenlijst in de hal van de kerk. Daarnaast kunt u 
ook uw opgave indienen bij de fam. De Lange.  

Van harte aanbevolen! 

Dit is de openbare versie van de nieuwsbrief. 
Persoonlijke informatie van gemeenteleden is 
alleen te vinden in het beveiligde deel van de 
website, via www.mijncgkede.nl. 

 

Werkzaamheden  
Verlengde Maanderweg 
 

Het groot onderhoud aan de Verlengde 
Maanderweg is al maanden aan de gang en heeft 
zich de afgelopen weken bewogen naar de plaats 

waar ons kerkgebouw staat.  

De commissie van beheer heeft daarom met de 
betrokkenen contact gehad over de planning van 
de werkzaamheden aan de Verlengde 
Maanderweg. De planning is dat deze week 
(mogelijk vanaf woensdag 29 september) en de 
gehele volgende week de straat opengebroken 
ligt. De werkzaamheden stoppen bij de rioolputten 
in de kruising Verlengde Maanderweg en 
Kerkweg. Het kruispunt zelf wordt dus niet 
opengebroken.  

Het betekent wel dat de kerk een afzienbare 
periode beperkter bereikbaar is. De looproute van 
het parkeerterrein aan de Kerkweg naar de kerk 
zal openblijven. Wel zal de oprit rechts van de kerk 
tijdelijk niet bruikbaar zijn, dus kunt u alleen de 
oprit aan de linkerzijde van ons kerkgebouw 
gebruiken. 

Binnenkort zal ook de kruising voor de kerk 
aangepakt worden, maar dat is onder leiding van 
de projectleiding van het SOMA terrein. Die 
planning hebben we nog niet ontvangen. Zodra we 
daar nieuws over hebben, hoort u daar meer over. 

de commissie van beheer 

Contactgegevens 
 
Tweede scriba:  
Dhr. H.J. de Berg 
De Ruyterstraat 30 
6712 DT Ede 
 
Telefoon (0318) 62 39 58 
Mobiel (06) 16 91 82 40 
E-mailadres: tweedescriba@cgkede.nl  

Aanmelden kerkdienst: 
Mw. A.C. Hoekstra-Kroesbergen 
Via het webformulier op onze website 
Telefoon (06) 83 40 03 65. 

http://www.mijncgkede.nl/
mailto:tweedescriba@cgkede.nl
https://www.cgkede.nl/aanmelden-kerkdienst/

