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       Ter Plaatse 
  
 
       Houten, 17 december 2021 
 
 
Salam Sedjahtera, een Vredesgroet in Christus, 

 

Het is u niet onbekend dat we nog niet af zijn van de heersende pandemie. 

Er is reden tot zorg en voorzichtigheid vanwege de nieuwe omicron-variant. De 

verwachting is, dat deze variant de komende weken de plaats van de delta-variant 

zal overnemen, waardoor het aantal coronabesmettingen zal stijgen 

Het is u ook niet onbekend dat het Nederlandse kabinet de maatregelen die sinds 28 

november 2021 gelden, heeft verlengd tot en met 14 januari 2022. 

Een onderdeel van die maatregelen, dat de kerken treft, is de ingestelde Avond-

lockdown: 

Dat houdt in, dat na 17.00 uur geen kerkelijke activiteiten plaatsvinden, inclusief de 

avonddiensten.  

Het Synodebestuur is ervan doordrongen dat dit geen blijde boodschap is voor ons 

allen om niet samen de diensten op Kerstavond en Oudjaar te kunnen vieren. 

Ofschoon  het Synodebestuur de bevoegdheid van de plaatselijke kerkenraden om  

wel of niet diensten te houden erkent, doet het Synodebestuur een dringende oproep 

aan u om zich aan de maatregelen te houden. Zo werken we allen samen mee aan 

de bestrijding van de pandemie. Laten we niet aan ons zelf denken, maar denk aan 

de anderen die u zou kunnen besmetten. 

Op grond van het bovenstaande biedt het Synodebestuur u op 24 en 31 december 

een Online dienst aan, die om 21.00 zal plaatsvinden en die door een ieder gevolgd 

kan worden. 

Op deze wijze zullen wij de Blijde Boodschap digitaal verkondigen. 

In de loop van de volgende week zullen wij u nog de juiste link meedelen om de 

diensten digitaal te kunnen bijwonen. 
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Mocht U toch om dringende redenen een lokale dienst willen houden, houdt u zich 

dan vooral aan de basale voorwaarden zoals: 

 Hebt  u klachten, voelt u zich niet goed, bent u verkouden en hoest u?   

      Blijf thuis! 

 Ontsmet uw handen en beperk het aantal kerkbezoekers. 

 Houdt 1,5 m afstand van elkaar. 

 Registreer de kerkbezoekers. 

 Mondkapje op bij het binnen – en uitgaan van de kerk. 

 Creëer vaste zitplaatsen.  

 Minimale samenzang. 
 

 

Wilt u zelf een Online-dienst houden dan is dat altijd mogelijk. 

Ondanks deze maatregelen, die ons niet tot blijdschap stemmen, vragen wij om uw 

begrip en laten we zeer zeker in deze tijd aan de ander denken. Niet alleen hier maar 

ook elders in de wereld die het moeilijk heeft.  

Laten we niet wanhopig worden, maar blijf vertrouwen en bidden dat de Heer der 

Kerk, de Redder Jezus Christus, ons wil bevrijden van deze verschrikkelijke 

pandemie, die ons bijna twee jaar lang in haar greep houdt en veel verdriet en pijn 

teweeg brengt. 

Tot slot wensen wij U een Gezegende Kerst en een Zegenrijk 2022. 

 

Synodebestuur van de Geredja Indjili Maluku, 

Voorzitter,              Secretaris II, 

     

Pdt.em. O. Matulessy,    Pnt. S.J. Lekatompessy-Pattinasarany 

 


