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Geachte kerkenraad en gemeenteleden, in Jezus Christus onze Heer, 

Gisteravond heeft het kabinet besloten om voor de komende twee weken, boven op de 

huidige gedeeltelijke Lock down, extra maatregelen in te stellen. 

Waarom strengere regels vanaf 4 november a.s.? 

- Er zijn veel besmettingen met corona. 

- De aantallen besmettingen moeten sneller minder worden om overbelasting van 

personeel in de ziekenhuizen te voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle 

patiënten te garanderen 

- Daarom zijn er nu extra regels tot en met 18 november. 

Vanaf 19 november gelden alleen de regels van 14 oktober. 

Half december bespreekt het kabinet wat er daarna nodig is. 

 

Wat betekent dit nu voor de GIM. De GIM hanteert de richtlijnen van de overheid/RIVM/CIO. 

Het Synodebestuur verplicht u om het volgende na te leven: 

 Bij erediensten – maximaal 30 mensen. 

      Nieuw vanaf 9 november a.s.: 

 Bij uitvaarten - maximaal 30 mensen. 

 Bij huwelijksvoltrekkingen - maximaal 20 mensen. 

Nogmaals wil het Synodebestuur het volgende onder uw aandacht brengen: 

- Past uw protocol en gebruiksplan aan!  

- Laat uw ventilatie en verwarming nu het Herfst en zodra Winter wordt binnen het  

  kerkgebouw nakijken en zo nodig in orde brengen! 

- Vraagt aan de gemeenteleden om hun vrijwillige bijdrage te blijven geven om de         

 vaste lasten te kunnen betalen. 

Het Synodebestuur vertrouwt erop dat u genoemde maatregelen zult naleven. Laten wij 

onszelf en onze naaste niet in gevaar brengen!  

 



 

(vervolgblad 2, briefnummer 206/BMD/67/mm) 

 

 

Laten wij bidden om wijsheid en daadkracht om ons door deze covid-19 crisis heen te 

helpen.  

Moge de Heer, Bron van het leven ons steeds nabij zijn met Zijn rijke Zegen, opdat 
wij een zegen mogen zijn voor vele mensen, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 
 

 

Synodebestuur van de Geredja Indjili Maluku, 

Voorzitter,                       Secretaris, 
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