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Beste gemeenteleden, 
 
Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht: 

 

Zingen in de erediensten 

Zoals jullie weten waren wij de afgelopen maanden (door overheidsmaatregelen ter 

bestrijding van het corona-virus) gedwongen om het zingen in de erediensten te 

beperken. Mede op verzoek van onze lokale overheid hebben wij een voorzichtig 

beleid gevoerd t.a.v. het zingen en hebben dit tot nu toe steeds beperkt tot de 

kerkenraad, de banken achter de kerkenraad en voorste rij stoelen.  

Wij hebben helaas wel gemerkt dat een klein deel van de gemeente de beperkende 

maatregelen te strikt vond en deze genegeerd heeft.   

De mogelijkheden tot zingen zijn door de overheid inmiddels verruimd mits er: 

-voldoende onderlinge afstand gehouden wordt en;  

-voldoende ventilatie-capaciteit is.  

 

De onderlinge afstand is al geruime tijd gewaarborgd door middel van het schema 

waarop iedereen ingedeeld is.  

Inmiddels is er afgelopen week een nieuwe mechanische ventilatie op de kerkzolder 

aangebracht. Deze mechanische ventilatie heeft volgens de richtlijnen voldoende 

capaciteit om veilig met elkaar te kunnen zingen in de huidige indeling. Tijdens het 

zingen zal de ventilatie ingeschakeld worden en zal na het zingen korte tijd 

nadraaien. De ventilatie zal binnenkort ook van een toerenregeling worden voorzien 

waarmee de ventilatie-capaciteit geregeld kan worden.  

Door deze maatregel is het zingen niet meer beperkt tot een kleine groep.  

Wij zijn dankbaar dat wij op deze manier weer met alle aanwezigen kunnen zingen 

tot eer van onze God. 

 
Voor de mensen die thuis moeten blijven zijn de diensten via Kerkradio en onze 
website te volgen of via de link  https://www.hervormd-goudswaard.nl/preken-en-
media/kerk-tv/ 
 
Collecten  
1e en 2e collecte voor Kerkbeheer.  
Aangezien wij nu niet in de gelegenheid zijn om te collecteren willen wij u vriendelijk 
verzoeken om een gift over te maken, om daarmee de voortgang van de 
verkondiging van het evangelie mogelijk te houden. Dat kan via onderstaande link of 
de QR code.  
https://www.samengoeddoen.nl/gift/554e3f2155febfaaec8ab40d71826011 
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De rekeningnummers staan tevens vermeld in De Klopper. 

Pastorale zorg in de vakantietijd.  

Onze predikant heeft vakantie van 24 juli t/m 14 augustus.  Ds. Boers neemt in deze 

periode waar en bij een beroep op pastorale zorg kunt u hem bellen. Zijn 

telefoonnummer is: 0186-690742.  

 
Wij wensen u gezegende diensten en een goede vakantietijd toe. 
 
Hartelijke groet namens uw Kerkenraad 


