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       Ter Plaatse 
  
 
       Houten, 20 december 2021 
 
 
Salam Sedjahtera, een Vredesgroet in Christus, 

 

Opnieuw een Algemene Lockdown. 

Afgelopen zaterdagvond 18 december heeft de regering een Algemene Lockdown 

voor het gehele land afgekondigd. 

Deze Lockdown is ingegaan op zondag 19 december en zal duren tot 14 januari 

2021.  

Op die bewuste avond, na de persconferentie is aan de voorzitters van de vier 

classes bekend gemaakt om als het nog kan de diensten van de volgende dag niet te 

laten doorgaan. 

De kerk ondersteunt deze overheidsmaatregel om zo het grote besmettingsgevaar 

dat de Omikron-variant veroorzaakt, tegen te gaan in de hoop dat we samen de strijd 

tegen de heersende pandemie kunnen overwinnen. 

Wij doen dit niet omdat wij het leuk vinden, maar ter bescherming van de 

gemeenschap. 

Ook wij hebben meegemaakt dat in verband met de uitbraak van het Coronavirus in 

de gemeenschap, weken lang geen erediensten werden gehouden. 

Wij hebben elkaar lief, kijken naar elkaar om en beschermen elkaar. 

Het minste wat wij als kerk kunnen doen is niet alleen tot God in Zijn Zoon Jezus 

Christus te bidden, maar ook samen te willen werken om ons van deze pandemie te 

bevrijden. 

Daarom in navolging van ons  schrijven van 17 december 2021 (Corona-15) doet het 

Synodebestuur opnieuw een dringende oproep aan u om zich aan deze maatregel te 

houden.  

Maak ervan gebruik om per classis / gemeente de erediensten digitaal of in podcast-

vorm aan te bieden. 
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Het Synodebestuur zelf zal op 24 december en 31 december Onlinediensten leiden 

vanuit de kerk Gunung Batu, djemaat Amsterdam. Beide diensten kunt u dan digitaal 

volgen en zullen in tegenstelling tot het voorgaande bericht niet om 21.00 uur maar 

om 20.00 uur beginnen. 

De link om deze dienst te volgen is: https://youtu.be/GSElDBjN0gE 

Vertrouwende op het gezonde verstand en Gods leiding wenst het Synodebestuur u 

allen gezegende kerstdagen en een gezond 2022 toe. 

Moge de Heer ons zegenen en behoeden. 

Synodebestuur van de Geredja Indjili Maluku, 

Voorzitter,              Secretaris II, 

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