
Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek 

     Dorpsweg 10 

  4245 KP Leerbroek 

www.hhgleerbroek.nl 

INFORMATIEBRIEF NUMMER 18 

Leerbroek, 23 oktober 2021 

Geachte gemeente, 

Bijgaand informeren wij u en jou omtrent de erediensten. 

Zoals we in de media kunnen vernemen nemen momenteel het aantal corona 

besmettingen weer duidelijk toe. Ook horen we van verschillende gemeenteleden dat zij 

corona-positief zijn getest. 

We zijn nu een aantal weken weer met veel meer mensen in de kerk en daar zijn we 
dankbaar voor. De oplopende cijfers geven wel reden om e.e.a goed te blijven volgen. 

Afschalen 

De colleges hebben de situatie (voor zover bekend) besproken. Het is niet eenvoudig om 

hierin de juiste keuze te maken. De erediensten hebben een belangrijke plaats binnen 

het gemeente zijn. Daarnaast weten we ook hoe moeilijk het kan zijn (met name voor de 

gezinnen) om thuis de diensten te beluisteren, om die reden is afschalen naar een 

eerdere situatie niet wenselijk, tegelijk moet het bezoeken van de erediensten veilig en 
verantwoord zijn. 

Vanaf a.s. zondag is de indeling enigszins gewijzigd: 

 De 6 groepen worden behouden 

 Iedere dienst zitten er 3 groepen in de kerk en 2 in de Samenkomst, 1 groep 

luistert de dienst thuis 

 In het kerkgebouw beneden zijn alle banken bestemd voor degenen die de 1,5m 

afstandsregels willen hanteren 

 Op de galerij geldt geen 1,5m afstandsregel 

 In de Samenkomst zijn ook een aantal rijen beschikbaar voor de 1,5m 

afstandsregel 

 Om risico’s van overdracht te beperken willen we u vragen om bij 
(verkoudheids)klachten echt thuis te blijven. 

Bent u (en of uw gezin) positief getest? 

We willen u vragen om door te geven (per e-mail scriba@hhgleerbroek.nl of telefonisch) 

aan onze scriba ouderling dhr. E.A. Klok als u corona hebt en/of in het gezin zodat we 

goed op de hoogte zijn van het aantal besmettingen en of er verband te leggen is met de 

kerkdiensten. Maar ook om mee te kunnen leven en u op kunnen dragen in het gebed. 
Schroom niet om dit kenbaar te maken, we stellen dat zeer op prijs. 

Op basis van de (corona) meldingen kunnen we als colleges de ontwikkelingen, binnen 

onze gemeente, volgen om over 4 weken mogelijk te besluiten om op te schalen naar de 

situatie zoals afgelopen zondagen. 

Weekdiensten 

Voor de zendingsdienst van D.V. woensdagavond 27 oktober gelden geen groepen, wel 

geldt dat beneden ingedeeld is voor de 1,5m afstandsregel, op de galerij is dit niet van 
toepassing. 

Zingen 

Met ingang van zondag zullen minder psalmen gezongen worden. 
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Ventilatie 

Er zijn bij een aantal kerkdiensten in de afgelopen weken Co2 metingen gedaan en 

daaruit blijkt dat ventileren via de deur en de ramen noodzakelijk is om de waarden 

acceptabel te krijgen. Er is een verband tussen hoge Co2 waarden en verhoogd risico op 

corona besmetting. We willen dan ook uw begrip vragen voor het feit dat het kouder is in 
de kerk en we willen u vragen daar rekening mee te houden. 

Planning 

Hieronder vindt u de planning voor D.V. de aankomende erediensten: 
Let op!! Deze indeling geldt vanaf morgen 24 oktober. 

 

 
Tot slot 
Laten we proberen verstandig met deze dingen om te gaan maar bovenal in afhankelijkheid van de 
Heere ‘die ons het leven en de adem en alle dingen geeft’ (Handelingen 17 : 25b) 

Ontvang allen de hartelijke groeten, 

Ontvang allen de hartelijke groeten, 

Namens uw en jouw kerkenraad en kerkbestuur, 

dhr. E.A. Klok, scriba 
dhr. P.E. de Leeuw, voorzitter 

 

PS Denkt u aan onze (oudere) gemeenteleden in uw omgeving, die geen internettoegang hebben? Fijn, als 

u bovenstaand informatie met hen deelt? 


