
Aan leden en vrienden van VEG Wormerveer, 
 
Het is nu twee weken na het ingaan van de lockdown.  
In deze periode mochten wij nog samen in de diensten kerst vieren; eerst met de 
kinderen op 20 december, op 25 december in twee samenkomsten. Daarna hebben 
we op 27 december met elkaar in de dienst dit bewogen jaar afgesloten.  Daar zijn 
wij erg dankbaar voor. 
Maar wij kijken ook naar de gevolgen van de pandemie. Nog steeds zijn er elke dag 
veel mensen (jong en oud) die positief getest worden. Het aantal coronapatiënten dat 
in het ziekenhuis wordt opgenomen stijgt naar een zorgelijke hoogte. Het wordt 
steeds moeilijker om voldoende zorgmedewerkers ‘rond het bed’ te houden. 
Als kerkenraad hebben wij ons opnieuw gebogen over de vraag: is het nog 
verantwoord om met maximaal dertig mensen samen te komen in de dienst? 
Hebben wij als kerkgangers niet ook de plicht om zorg te hebben voor al de mensen 
die op ons pad komen?  
Wij kwamen tot de conclusie dat wij in de komende tijd geen ‘fysieke’ diensten 
kunnen houden. Dat betekent dat er op zondagmorgen behalve de medewerkers aan 
de dienst (spreker, ouderling van dienst, koster, organist, BENG-er en camera) geen 
bezoekers welkom zijn. Deze dienst wordt via de livestream uitgezonden. Op deze 
manier kunnen wij als gemeente toch samen komen. 
Bovenstaand besluit hebben wij met pijn in ons hart genomen. Ook al omdat wij 
weten dat het samenkomen in de dienst een belangrijk gegeven van ons 
gemeentezijn is. Maar het is ook onze taak om solidair te zijn met de mensen om ons 
heen tijdens deze pandemie. 
Wij vertrouwen erop dat de HEER met ons meegaat, ons draagt, ons leidt, ons 
troost. 
Vanuit deze HOOP en VERWACHTING wensen wij u een goede jaarwisseling en 
een gezegend 2021 toe. 
 
Namens de kerkenraad,  
Thea Breman-Reitsma, secretaris 
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