
Mededeling – Kerkdiensten online tot en met 17 januari 
 

 

Meer informatie en ‘veelgestelde vragen’ over het corona-beleid in De Rank kunt u vinden op: 
http://vragenovercorona.derankwaddinxveen.nl/ 

[ 18 december 2020 ] 
 

Beste zusters en broeders van De Rank, 

 

Wat verlangen we er naar om samen te komen om samen onze God te loven en te prijzen. Juist in 
deze Kersttijd. Om elkaar weer echt en niet via een schermpje te zien en te bemoedigen. Geloven 
terwijl er maar beperkt contact mogelijk is met medegelovigen, blijkt uitermate lastig. We 
beseffen meer dan ooit hoe waardevol het is om samen gemeente te zijn. 

Juist in deze week heeft de kerkenraad moeten besluiten om de diensten weer helemaal online te 
laten plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor alle andere activiteiten van De Rank.  

Deze beslissing viel ons zwaar. Want als gemeente hebben we laten zien dat we zeer 
verantwoord met de beperkende maatregelen kunnen omgaan. Daarnaast maken wij ons zorgen 
over de verbinding met elkaar in De Rank. Maar het doorslaggevende argument was dat we als 
kerk ook solidair willen zijn. Met onze samenleving waar op verschillende terreinen de impact van 
de lockdown heel groot is. En ook met hen die persoonlijk zijn getroffen door COVID-19.  

De besmettingen lopen nog steeds op. Met de feestdagen in het vooruitzicht is het risico daarom 
nog groter. Daarom willen we ook als kerk zorgen dat er zo weinig mogelijk contactmomenten 
zijn. Terwijl ik dit zeg realiseer ik me hoe raar het klinkt om dit tegen een gemeente te zeggen die 
zich juist kenmerkt door een groot verlangen naar contact. 

Toch vragen wij u als kerkenraad in de komende vijf weken de volgende afspraken te respecteren: 

- het aantal gemeenteleden dat de morgendiensten bijwoont wordt teruggebracht naar 
nul; 

- de avonddiensten vervallen, uitgezonderd de jeugddienst van 20 december (die zonder 
de aanwezige jeugd plaats vindt); 

- bovenstaande gaat per direct in en loopt door tot en met zondag 17 januari 2021; 
- de beide morgendiensten op de 1e kerstdag gaan door, maar zonder gemeenteleden, in 

enigszins aanpaste vorm en op andere tijden; 
Meer informatie vindt u in de Zondagsbrief. 

- de samenkomst van tieners in TOV (de school in Triangel) op 1e kerstdag gaat ook niet 
door; 

- alle andere activiteiten zoals vergaderingen, kring- en jeugdwerk vervallen of gaan online. 

Zoals gezegd: de beslissing viel ons zwaar. Het is daarom dat we in ons overleg ook om een zegen 
hebben gebeden. Want we geloven dat we als kerk niet overgeleverd zijn aan of uit het veld 
geslagen zijn door een lockdown. God houdt zijn kerk, en dus ook ons, vast.  

Tot slot wil ik jullie vragen om elkaar een beetje in het oog te houden: kijk eens samen een naar 
een kerkdienst, ga eens met iemand wandelen, zoals met het gemeentelid waar je altijd achter zit 
in de kerk, maar hou je aan de Coronaregels en houdt moed!  

 

Pieter Oudenaarden 
voorzitter kerkenraad De Rank 

 

http://vragenovercorona.derankwaddinxveen.nl/

