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       Houten, 3 mei 2021 
  
 

Geliefden van Jezus Christus onze Heer, 

 

Het is nu de 6e maand, die wij ingaan waarin de gemeenteleden niet de erediensten 

hebben kunnen bijwonen. De vraag wordt steeds luider om in Godshuis, de 

Schuilplaats voor gemeenteleden om de Heer dank te zeggen, naar Zijn Woord te 

luisteren, Hem te aanbidden en te luisteren naar lofzang.  

Het Synodebestuur wil hier graag gehoor aan geven, maar is ook gebonden aan de 

corona-maatregelen van de overheid en RIVM. Eerst was er een risicovolle 

versoepeling naar het 1e stappenplan. Nu helaas geen versoepeling naar het 2e 

stappenplan! 

Wat is het beleid van het Synodebestuur. Het Synodebestuur gaat in op het verzoek 

van velen om toch erediensten te kunnen bijwonen, maar raadt u met klem aan om 

de coronamaatregelen streng te handhaven.  

Het houden van erediensten met gemeenteleden gaat in op 1e Pinksterdag 23 

mei 2021.  

 

Het Synodebestuur gaat uit van het volgende: 

 Erediensten met maximaal 30 personen. Idem Doop -, Belijdenis- en 

Huwelijksdiensten; 

 Nog steeds geen Troostdiensten; 

 Uitvaartdiensten met maximaal 30 personen. Hoewel de Overheid/RIVM 

het maximum heeft gesteld van 100 personen lijkt het voor het 

Synodebestuur - gezien de ruimten in de kerken - niet verstandig om dit na 

te volgen! Op de begraafplaats is het aan de begrafenisondernemer om dit 

te regelen.  

 

Basisregels in acht te nemen: 

- Registreren van gemeenteleden die de erediensten gaan bijwonen. 

- Checken van gezondheid voor de dienst: bij verkoudheid, hoesten, niezen 

enz. thuis te blijven. 
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- Gebruik een mondkapje. 

- Handen desinfecteren bij binnenkomst en uitgaan. 

- Afstand houden van 1.5 m. 

- De ruimte van de kerkzaal goed te ventileren. 

- Toezichthouders om de loop in de kerk te regelen. 

 

De kerk wil niet de bron zijn om anderen in gevaar te brengen, maar wil het geestelijk 

welzijn van de gemeente voorop stellen.  

 

Laten wij onze dankbaarheid aan de Heer, Hoofd van de Kerk, tonen onder alle 

omstandigheden. 

 

 

 

Het Synodebestuur van de Geredja Indjili Maluku, 

Voorzitter,                   Secretaris II, 

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


