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Bemoediging 
 
Beste dorpsgenoten en gemeenteleden,  
 
Ruim drie maanden geleden belandden we met elkaar in een 
vreemde situatie. De maatregelen vanwege het coronavirus 
hebben ons leven, persoonlijk en samen, flink op de kop 
gezet. Onderlinge afstand, bezorgdheid, thuiswerken, minder 
contacten… We leven mee met wie ziek is of ziek is geweest en 
bezorgd of verdrietig om iemand die je lief is. De vreemde 
situatie is nog niet voorbij. Wel ervaren velen iets van 
verlichting. Het aantal besmettingen daalt en de maatregelen 
worden voorzichtig verruimd. We hopen van harte dat het 
stap voor stap de goede kant op blijft gaan. Bovenal hopen we 
dat we bereid blijven om naar elkaar om te zien en te helpen. 
Door iets van ons te laten horen, even te vragen hoe het met 
de ander gaat. Kleine gebaren van grote waarde.  
Gods zegen daarbij voor u, jou en jullie. 
 

Gij doet ons reizen door de tijd, 
verbonden in saamhorigheid, 

in vreugde en verwondering 
in hoop en liefde onderling. 

(Lied 972:5) 

 
Informatie over de kerkdiensten 
 
In juli gaan de kerkdeuren weer open! Dat is goed nieuws 
voor iedereen, of je nu vaak, af en toe of heel soms in de kerk 
komt. Het was pijnlijk dat vanaf 15 maart de klokken zwegen 
en de deuren dicht bleven op zondag. Dat is nooit eerder 
gebeurd in de geschiedenis van Nijland. We volgden het 
dringende advies van overheid en kerk. De vieringen gingen 
gelukkig door en via internet en kerkradio konden we iets van 
verbondenheid blijven ervaren. Maar het was een nood-
situatie. Want als gemeente willen we samenkomen en als 
kerk openstaan voor iedereen. Vanaf juli is dat, op een 
verantwoorde manier, gelukkig weer mogelijk. 
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De bekende maatregelen blijven ook in de kerk van kracht: bij koorts en 
verkoudheidsklachten thuisblijven, geen handen schudden, anderhalve 
meter afstand bewaren tot leden van een ander huishouden, hoesten en 
niesen in de elleboog. Bij binnenkomst van de kerk kunnen de handen 
worden ontsmet. 

Samen zingen is er 
voorlopig niet bij. 
Daarvoor hebben we 
meer onderlinge 
afstand nodig dan 
anderhalve meter.  
In de Nicolaaskerk 
is die afstand er 
alleen in de 
kerkenraadsbanken 
en op de plek van de 
voorganger. Dus 
alleen daar, in het 
‘koor’, kan nu 
worden gezongen. 
Wie graag een keer 
wil zingen, kan van 
te voren contact 
opnemen met een 
van de ambtsdragers 
en van plek 
wisselen.  
 
Hiernaast ziet u een 
voorbeeld van de 
zitplaatsverdeling. 
De verdeling is 
afhankelijk van de 
bezetting per bank 
of rij stoelen. In de 
kerk krijgt u enkele 
aanwijzingen over 
hoe en waar u kunt 
gaan zitten. Er zijn 
ca. 85 plaatsen 
beschikbaar.  
We zullen bijhouden 
met wie en met 
hoeveel we zijn. 



Anders dan anders 
Het is wennen om samen te komen in de kerk op deze manier. 
Maar het is een grote stap vooruit. We doen wat we kunnen: 
verantwoord, creatief en in goed vertrouwen. We hopen van 
harte dat we u en jou en jullie weer opnieuw, of voor het eerst, 
mogen begroeten in de kerk. Tige wolkom! 
 
Voor wie thuisblijft: de uitzending via kerkomroep.nl 
(‘Nijland’) en kerkradio blijft ongewijzigd. 
 
Kerkdiensten in de zomer (9.30 uur)
 
Zondag 5 juli 
ds. Hans de Waal 
 
Zondag 12 juli 
ds. M. Mink, Sneek 
 
Zondag 19 juli 
mw. H. Plantinga-Folkertsma 
 
Zondag 26 juli 
ds. J.R.A. Vlasblom, Nij Beets 
 
 
 
 

 
Zondag 2 augustus 
ds. E.J. Hefting, Sneek 
 
Zondag 9 augustus 
dhr. J.L. de Haan,  
St-Annaparochie 
 
Zondag 16 augustus 
ds. Hans de Waal 
 
Zondag 23 augustus 
ds. Hans de Waal 
 
Zondag 30 augustus 
ds. R. Tuitman, Oosthem 

Contactgegevens 
Voor informatie, vragen, suggesties, opmerkingen, reacties of behoefte 
aan praktische hulp of pastoraal contact: 
 

Janny van der Molen   scriba 
T: 0515-569706 E: protestantsekerknijland@gmail.com 
 
Mathillie Gerbrandy   voorzitter 
T: 0515-569207 E: hm@gerbandyfam.nl 
 

Ds. Hans de Waal  predikant 
T: 06-30433975 E: johannesadewaal@gmail.com  
 
www.kerknijland.nl 


