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Samenzang,                Vinkeveen, 3 oktober 2020 

 

In navolging van het dringend advies van de PKN heeft de kerkenraad het besluit genomen 
om, zo lang dit noodzakelijk geacht wordt, de samenzang tijdens de (ere)diensten op te 
schorten. 
Omdat de samenzang een belangrijk onderdeel van onze eredienst is, is het een besluit dat 
ons zeer moeilijk valt. Te meer omdat we weten dat we de nodige maatregelen hebben 
genomen en in de afgelopen periode op verantwoorde wijze de samenzang mochten 
inzetten.  Maar ook de verantwoordelijkheid met betrekking tot uw gezondheid, valt ons 
zwaar. 
   
We begrijpen dat het ook voor u als gemeente bijzonder lastig is om te moeten zwijgen als 
de organist de psalmen inzet. We bidden dat desondanks (nochtans) uw hart gaande 
gemaakt wordt en de lofzang in uw hart, vanuit uw hart ten hemel zal rijzen, om zo onze God 
te prijzen. 
Zoals in de voorgaande periode zal er ook nu weer door vier zangers gezongen worden. 
 

Ook tijdens de activiteiten in gebouw Maranatha is het tijdelijk niet toegestaan om samen te 
zingen. Hier geldt wel een uitzondering voor de zondagsschool en jeugdclubs met kinderen 
tot 12 jaar. 
Aangezien we voor deze activiteiten ook al de voorzorgsmaatregelen genomen hadden,  
kunnen deze (D.V.) doorgaan, hiervoor zijn tot nu toe geen wijzigingen, de maatregelen 
hebben alleen betrekking op het samen zingen. 
 

Tijdens het samenkomen houden we ons aan de bekende voorzorgsmaatregelen en volgen 
we de instructies van de coördinatoren en kosters op. Ook bij het uitgaan van de kerk 
houden we de 1,5 meter in acht. 
Opnieuw vragen we de mensen met de bekende klachten (hoesten, verkoudheid, 
keelklachten) thuis te blijven. Ook de qua gezondheid kwetsbaren onder ons roepen we op 
thuis te blijven en via de kerkradio of website mee te luisteren/mee te kijken. 
 

Ondanks deze maatregelen bidden we om gezegende diensten, gezegende ontmoetingen 
met de HEERE onze God. Daar vertrouwen we op. Laten we onze onderlinge bijeenkomsten 
niet nalaten, maar elkaar aanmoedigen, aansporen; ‘wij zullen in Zijn woning gaan, ons 
buigen, waar Zijn troon zal staan’. Daar, zoals we vorige week als laatste psalm samen 
zongen, daar waar Zijn heiligheid haren glans verspreidt.  
Heilig toch en te eren, is de HEERE der heren.  
  
Namens de kerkenraad, 
 
A. Smit 
Scriba 


