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       Ter plaatse 

 
 
       Houten, 31 maart 2021 

  
Geachte kerkenraden en gemeenteleden, geliefden van onze Heer, Jezus Christus, 

Alhoewel wij allen graag terug willen gaan naar de normale zondagse erediensten om Gods 

naam te loven en Zijn blijde boodschap te mogen horen wat ons troost en bemoediging 

biedt, moet het Synodebestuur u helaas het volgende mededelen: 

- Gezien de ernst van de oplopende besmettingen van het covid 19 en de vele 

ziekenhuisopnames moet het Synodebestuur terugkomen op haar brief d.d. 12 maart 

jl. waarin vermeld staat dat “vooruitlopend op”, de erediensten per 4 april a.s. weer 

hervat zouden kunnen worden. 

- Om als kerk niet de bron te zijn van het verspreiden van dit coronavirus 

verzoekt het Synodebestuur u dringend om met ingang van nu tot nader bericht 

van het Synodebestuur geen lijfelijke kerkdiensten te houden. (Zeker nu wat er 

in Urk en Krimpen a.d. IJssel is gebeurd staat de kerk onder kritiek).  

- Uitzondering wordt gemaakt voor de uitvaartdiensten, die bijgewoond mogen 

worden door maximaal 50 personen.  Laten we samen waken over onze eigen 

gezondheid 

- De mogelijkheid wordt door bijna alle classes geboden om de eredienst online te 

volgen en/of u krijgt een liturgie/preek voor een huisdienst van uw voorganger. 

- Voor elk huishouden en per gemeente is het van zeer groot belang om de 

basisregels van het RIVM te hanteren. 

- Tot slot deelt het bestuur u mede dat op Paaszondag, 4 april a.s. de synodevoorzitter  

Pdt. O. Matulessy in een online kerkdienst zal voorgaan; aanvang 11.00 uur.  

Zodra de link bekend is, wordt die u toegestuurd via de mail. 

Laten wij samen waken over onze eigen gezondheid en van die onze naaste. 

Moge de Heer der kerk ons wijsheid en daadkracht schenken om ons door deze coronacrisis 

heen te helpen en de Opstanding van Christus ons doen opleven in de kracht van de Heilige 

Geest. 

 

Namens het Synodebestuur van de Geredja Indjili Maluku, 

Voorzitter,                secretaris II, 

     
Pdt. O. Matulessy               pnt. S.J. Lekatompessy-Pattinasarany 


