
Bijlage bij de kerkbode van de HHG 

Waarder c.a. van 30 april 2021 

 
 

We zijn blij en dankbaar dat we kunnen melden dat de bouw van de nieuwe kerk, de 

inrichting binnen en het buitenterrein nagenoeg gereed is en we de nieuwe kerk in 

gebruik kunnen gaan nemen. Soli Deo Gloria! Het is de HEERE Die daarvoor alle 

dank en eer toekomt en Die ons dit schenkt. Onverdiende zegeningen hebben we 

ontvangen. Mogen we het zien, erkennen en het ons brengen aan Zijn voeten om 

Hem te dienen. 

 

Dankbaar 

We zijn dankbaar dat de bouw van de pastorie, de kerk en de inrichting binnen en 

van het buitenterrein zo voorspoedig mocht verlopen. Dankbaar dat er zoveel 

gemeenteleden en andere mensen vrijwillig zoveel tijd en andere bijdragen aan 

gegeven hebben. Daar zijn we, als kerkvoogdij en kerkenraad, bijzonder blij mee en 

dankbaar voor. Daarom nogmaals allen heel hartelijk dank! 

 

Windhaan plaatsen op de toren 
Op D.V. vrijdag 7 mei wordt rond 16:00 de windhaan en de -wijzer geplaatst op de 
toren. Dit wordt ook gefilmd, zodat u het later ook nog kunt bekijken 
 

Beperkt vanwege coronamaatregelen 

Omdat we helaas nog steeds te maken hebben met de coronamaatregelen moeten 

we keuzes maken hoe we de verheugende gebeurtenissen van het onthullen van de 

gedenksteen en de eerste eredienst in de nieuwe kerk vorm kunnen geven. 

 

Als kerkvoogdij en kerkenraad hadden we graag de hele gemeente uitgenodigd bij 

beide gebeurtenissen, maar dat is helaas niet mogelijk en moeten we de beide 

gebeurtenissen sober en met een beperkt aantal aanwezigen vormgeven.  

 

Om deze reden hebben we ervoor gekozen om bij het onthullen van de gedenksteen 

zoveel als mogelijk de mensen te laten komen die betrokken zijn bij de bouw van de 

kerk en pastorie. 

 

Bij de eerste kerkdienst in ons kerkgebouw richten we ons op onze gemeenteleden 

en proberen we onze gemeenteleden zoveel mogelijk aanwezig te laten zijn. In de 

dienst op Hemelvaartsdag of de zondag er na. 

 

Zowel de gebeurtenissen op zaterdag 8 mei als de erediensten worden digitaal 

uitgezonden, waardoor iedereen dit gelukkig wel digitaal kan volgen of later nog 

bekijken. 

 

 



Op D.V. zaterdag 8 mei 2021 begint het programma om 10.00 uur: 

 Meditatie ds. Ruijgrok 

 Onthullen gedenksteen door ds. Ruijgrok 

 Eventuele toespraken bouwers 

 Afsluiting 

 

 

Op D.V. donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) zal de kansel-Bijbel geopend 

worden en mag de eerste eredienst plaatsvinden in de nieuwe kerk en de dienst zal 

geleid worden door onze eigen predikant, dominee Ruijgrok.  

 

Bezichtigen 

Op D.V. vrijdag 14 en zaterdag 15 mei is er gelegenheid om het kerkgebouw te 

bezichtigen tussen 10:00 en 16:00.  

We werken hierbij met tijdsloten van een uur 

U kunt u vanaf 7 mei aanmelden voor de open dagen via de link op onze website.  

 

Voor de ouderen en kwetsbaren onder ons is 2 keer een tijdslot gereserveerd. Deze 

zijn: 

- Vrijdag 14 mei van 11:00 - 12:00 

- Zaterdag 15 mei van 15:00 – 16:00 

 

Kerkgangers 

Voor de kerkdiensten vanaf zondag 2 mei 2021 t/m zondag 23 mei (Eerste 

Pinksterdag) is het volgende rooster van toepassing: 

 

Zondag 2 mei  9.30 uur Hol t/m L 

   18.30 uur M t/m R 

Zondag 9 mei 9.30 uur S t/m Z 

   18.30 uur A t/m D 

 

Donderdag 13 mei 9.30 uur (nieuwe kerk) E t/m J 

 

Zondag 16 mei  9.30 uur K t/m S 

   18.30 uur T t/m Z en A t/m D 

Zondag 23 mei  9.30 uur E t/m J 

   18.30 uur K t/m S 

 

Om e.e.a. in goede banen te leiden bij de nieuwe kerk is het volgende van belang: 

 

Zitplaatsen 

De helft van de zitplaatsen zal in verband met de coronamaatregelen gesloten zijn. 

Dit zal op de banken zichtbaar zijn door middel van aanwezige kaartjes. 

 



U wordt verzocht om de aanwijzingen van de koster en kerkvoogden op te volgen. 

Als u aansluit in een bank waar al een ander gezin heeft plaatsgenomen, wordt u 

verzocht om zelf de onderlinge afstand van 1,5m in acht te nemen.  

Zorg er s.v.p. voor dat u als gezin compleet bent, voordat u de kerk binnen komt. 

 

Parkeren 

 

Vanaf de Groendijck rijdt u de Groene Kruislaan in. Aan uw linkerzijde zijn er 

ongeveer 12 parkeerplaatsen beschikbaar. 

Op het plein voor de kerk zijn er ongeveer 22 parkeerplaatsen beschikbaar en aan 

de zijkant nog 8. Let op: hier geldt eenrichtingsverkeer! 

 

Voor het parkeren op het terrein van de kerk tijdens kerkdiensten gebruikt u de 

ingang tussen de kerk en de pastorie. 

 

Om alles in goede banen te leiden zijn er parkeerwachters aanwezig. U dient te allen 

tijde hun aanwijzingen op te volgen. 

Na de dienst zal iedereen het parkeerterrein via de uitgang bij het plein weer 

verlaten. 

 

Voor mindervaliden zijn er parkeerplaatsen bij de uitgang van het parkeerterrein 

beschikbaar, deze mogen wel via het plein de parkeerplaats oprijden. 

 

Fietsen kunnen gestald worden in de rekken aan de linkerzijde van de kerk bij de 

parkeerplaats en aan de rechterzijde op de hoek bij de toren. 

 

Crèche 

Tijdens de ochtenddiensten zal crèche gehouden worden.  

Hierbij gelden de volgende afspraken:  

- 1 persoon brengt en/of haalt de kinderen. 
- Heeft u de kerk verlaten via de torenuitgang, dan kunt u via de linkerdeur ( 

vanaf buiten gezien) het kerkgebouw weer betreden om uw kind op de crèche 
op te halen.  

 

 

Ingang en looproute bij aankomst 

Voor de dienst is alleen de hoofdingang (met de 3 dubbele deuren ) open.  

Vanuit de entree is er toegang tot de crèche en de kerkzaal.  

In de entree zullen ook de zuilen staan om uw handen te ontsmetten.  

 

  



Volgorde en route bij vertrek 

Na afloop van de diensten wordt de kerk gefaseerd verlaten in onderstaande 

volgorde:  

1e) vak A en vak E via de hoofdingang en de galerij via de toreningang 

Hierbij maakt vak A gebruik van de grote buitendeuren en vak E van de kleinere 

zijdeuren.  

2e) vak B via hoofdingang en vak D via de toreningang. 

3e) vak C via hoofdingang of toreningang. 

 

U wordt verzocht om ook nu de aanwijzingen van de koster en kerkvoogden op te 

volgen. 

 

Ook herinneren we u aan de coronamaatregel van het dragen van een mondkapje bij 

het verplaatsen in de kerk: zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van de kerk. 

 
 

 

 

Gezegende kerkdiensten 

 

Als kerkvoogdij en kerkenraad wensen we u van harte gezegende diensten toe. 

Opdat Zijn Naam alle lof, dank en eer mag ontvangen, die Hij waardig is te 

ontvangen. Tot eer van Zijn Naam en tot behoud van zondaren. 


