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Beste kerkenraads- en gemeenteleden, 
 
In ons vorig bericht hebben we, in aansluiting op de maatregelen vanuit de overheid, ook binnen de PGD 
enkele aanscherpingen van onze maatregelen genomen. Gelukkig kunnen we dit nu, voor een groot 
deel, weer terugbrengen naar de uitgangspunten zoals we die in oktober hebben afgesproken. 
 
Het moderamen heeft met elkaar en met de predikanten zorgvuldig besproken welke mogelijkheden 
gezien worden. Om de risico’s minimaal te houden, maar die wel bijdragen aan het gemeente zijn. 
Uiteindelijk is dit vooral een herhaling van eerdere richtlijnen. De noodzaak om zeer terughoudend te 
zijn en blijven in het uitvoeren van activiteiten en het hebben van contacten is nog steeds actueel. 
 
De invulling voor de komende drie weken wordt weer zoals op 15 oktober is aangegeven.  
Rond 10 december zal het moderamen aangeven wat het verdere vervolg zal zijn. 
 
Nog even kort op een rij: 
Bij de zondagse vieringen blijven we uitgaan van maximaal 30 personen per viering. De gebruikelijke 
aanmelding, check en registratie blijven. Mondkapjes dragen is verplicht bij verplaatsing. Zittend mogen 
ze af. Samenzang is nog steeds niet mogelijk. De voorzangers (maximaal 5) kunnen blijven zingen. 
Ook het koffie/thee schenken na de vieringen kan nog niet worden opgepakt. 
 
We blijven aanraden om vergaderingen uit te stellen of digitaal te houden. 
Bijeenkomsten kunnen weer worden opgepakt. Gelijk aan voorheen is er, alleen bij groepen van 
maximaal 15 personen met een vaste zitplaats, binnen koffie/thee. Bij 16 tot 30 personen wordt de 
opstelling in de kerkzaal gebruikt. De Open Kerk de Wingerd en de inloop in de Catharinakerk worden 
weer opengesteld. Voor 4 personen per keer zijn er weer buitenactiviteiten van de pioniersplek.  
Cantorijen/koren kunnen nog niet repeteren. Het moderamen wacht hiervoor een onderzoek van de 
RIVM af, waarin meer duidelijkheid wordt verwacht over wat mogelijk is.  
 
Voor de komende tijd wensen wij jullie allemaal God’s zegen en liefde. 
 

Levende God, hoe armzalig ons gebed ook is, wij zijn 
vol vertrouwen op zoek naar U. En Uw mededogen 

met ons baant zich een weg door onze aarzelingen en 
zelfs onze twijfels. 
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