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Woensdagavond, 16 december 2020 

 
Beste gemeenteleden, 

Voor jullie ligt een feestelijk Kerstnummer van ons kerkblad Kerk Onderweg, 
dat in de voorafgaande week is samengesteld, en jullie o.a. informeert over de 
kerkdiensten in de komende periode. 

Inmiddels is er veel veranderd. Na de toespraak van premier Rutte op maandag 
14 december jl. is ons land “op slot“ gegaan, vooralsnog voor een periode van 
vijf weken. Alles om het coronavirus weer onder controle te krijgen. 

Als kerkenraad hebben we met pijn in het hart én vol overtuiging besloten als 
gemeente van de Vredekerk te delen in de lockdown. Alles uit hart voor de zorg 
en voor de samenleving waar wij deel van uit maken.  

Concreet betekent dit dat de kerkdiensten vanaf zondag 20 december (vierde 
advent) tot en met zondag 17 januari 2021 slechts online bij te wonen en mee 
te vieren zijn. Alleen degenen die een taak hebben in de kerkdienst – 
cantorijleden, organist, koster, bediening van de beamer, leiding kinderkring, 
diaken, ouderling en voorganger – zullen aanwezig zijn in de kerkzaal. Wat blijft 
is dat wij ál deze diensten met onze volle inzet vorm zullen geven! 

Wij zijn er van overtuigd dat de wijze waarop wij sinds de zomer weer 
samenkomen als gemeente verantwoord is, maar wij willen de vrijheid die wij 
als geloofsgemeenschap volgens de Grondwet genieten niet ten volle 
benutten. 

Wij hebben als kerkenraad in deze moeilijke en verdrietige beslissing houvast 
gevonden bij elkaar, en wij hopen en vertrouwen ook op jullie begrip. In alles 
weten wij ons gedragen door de liefde en trouw van God onze Heer, Hij die ons 
in deze dagen zo menselijk nabij komt. 

In Christus verbonden, namens de kerkenraad, 
Jaap van den Hoek, Bart van Walderveen, ds. Renske Zandstra. 


