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u de maand september aangebroken is, betekent dat, dat het een ½ jaar geleden is, dat de co-
ronavirusuitbraak in Nederland dermate vormen aannam, dat de overheid allerlei vormen van 

samenkomsten beëindigde, waardoor er ook een opschorting van de kerkdiensten kwam. Vanaf 
juni en juli begonnen diverse kerken weer binnen beperkte grenzen met de samenkomsten, en als 
kerkenraad besloten we hier ter plaatse om alles eerst even te bezien, en in september op te starten. 
Na een ½ jaar is het dus zover: we gaan weer met de zondagse kerkdiensten beginnen. Verderop is 
daarover meer te lezen. 

Daarmee komt er ook een einde aan wekelijks een kleine overdenking op de voorkant van de 
Kerknieuws. De zondagse Nieuwsbrief begon ik ooit bij het aantreden in mijn 3e gemeente, waar-
bij op de voorkant allerlei informatie over de kerkdiensten van de desbetreffende week en de week 
erop stond. Nu de zondagse kerkdiensten weer aanvangen gaan, komt dat weer op de voorkant te-
rug. Het afgelopen ½ jaar - toen er door het coronavirus minder persoonlijke contacten waren - is 
goed geweest om langs deze wijze van een stukje op de voorkant toch iets van gedachten, gevoe-
lens en ervaringen aan te reiken. Maar binnenkort komen de tijden weer, dat we wekelijks samen-
komen. Laten we hopen, dat het virus ons in de toekomende tijd niet hernieuwd tot onderbreken 
daarvan nopen gaat! 

 

Jarig 
omende vrijdag 11 september is zr. van Asselt 
van het Verlaat jarig. We wensen als gemeente u 

samen met uw man een fijne verjaardag en Gods ze-
gen voor het nieuwe levensjaar toe. 
 

Kerkdiensten opstarten 
n deze september gaan we de zondagse kerkdien-
sten weer opstarten. We beginnen op zondag 20 

september. Op deze zondag bevestigen we Anne Jan 
Kooistra in het ambt van ouderling; hij zal de plaats 
van Thea Akkerhuis innemen. Deze bevestiging zou al 
eerder (in mei) plaatsvinden, maar door het onderbre-
ken van de zondagse kerkdiensten is dat een aantal 
maanden uitgesteld. 

De kerkdiensten zullen vanaf zondag 20 september 
binnen de kaders van de maatschappelijke regels ge-
houden worden. De landelijke kerk heeft daartoe aan 

de plaatselijke gemeenten handvatten aangereikt. Bin-
nenkort ontvangt u van de kerkenraad een brief, waar-
in een en ander nader uitgelegd wordt, hoe we het de 
komende tijd op zondag doen gaan. 

We hopen daarmee, dat we vanaf zondag 20 sep-
tember weer wekelijks als gemeente op een goede, 
verantwoorde en gezegende wijze bijeenkomen! 
 

Kerkdienst 
u de kerkdiensten weer opstarten gaan, komt er 
een einde aan de digitale diensten van de laatste 

maanden. De laatste staat inmiddels online. Het bij-
belgedeelte is Gen. 9:8-17, waarin het gaat over het te-
ken van de regenboog, dat God geeft. 

De digitale dienst is via de link www.dominee.eu 
gemakkelijk te vinden; het betreft kerkdienst nr. 10. 

 

  DDss..  AA..PP..  ddee  GGrraaaaff..  
   

De Kerknieuws kun je wekelijk gratis en anoniem verkrijgen door je via een e-mail naar APdeGraaf@wx.nl op te geven. 
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