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Aan de leden van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens 

 

 

Datum 

18 december 2020 

Ons kenmerk 

 

Uw kenmerk 

- 

  Behandeld door 

Geartsje Algra 

Telefoon (0517) 46 93 26 

scriba@tsjerkelollumwaaksens.nl 

Onderwerp 

Komende erediensten alleen digitaal te volgen 

 

 
 

 

 

 

 

 

Geachte Gemeenteleden, 

 

In de Kerkenraadsvergadering van woensdag 10 december jl. heeft de Kerkenraad uitgebreid gesproken over 

de invulling van de komende erediensten, de geldende maatregelen en adviezen rondom het Coronavirus en 

de ervaring van de gehouden eredienst op 6 december jl. In deze brief informeren wij u graag over de 

besluiten die wij hebben genomen voor de komende erediensten.  

 

Samenzijn willen we graag, maar kan even niet 

Als Protestantse Gemeente willen wij graag samenkomen om ons geloof te belijden en te vieren. Als 

geloofsgemeenschap in Lollum en Waaksens vinden wij dat ook ontzettend belangrijk, maar we hebben te 

maken met overheidsmaatregelen. Op 6 december hebben we bij wijze van proef een eredienst gehouden, 

waarbij maximaal 10 personen aanwezig konden zijn. Daarnaast was de eredienst ook via een live-uitzending 

via het internet te volgen. Als Kerkenraad dachten we zo een passende werkwijze gevonden te hebben. In de 

toespraak van minister-president Rutte van 14 december jl. werd opnieuw gewezen op de 

verantwoordelijkheid die we als samenleving moeten nemen, juist nu het aantal besmettingen weer 

toeneemt. Als Kerkenraad hebben we dan ook besloten om de adviezen van de landelijk kerk te volgen en 

alleen online vieringen aan te bieden en dat er geen mogelijkheid is om de eredienst in de kerk bij te wonen. 

Het doet ons als Kerkenraad pijn dat wij de deuren van onze kerk gesloten moeten houden, juist in de 

periode waarin we in de duistere dagen het Licht mogen verwelkomen.  

 

Live-uitzending eredienst 

Voor de komende geplande erediensten op vrijdag 25 december 2020 (Eerste Kerstdag) en zondag 10 

januari 2021 komen alleen de voorganger, ouderling, diaken, organist en koster in de kerk om de eredienst te 

houden. Tegelijkertijd wordt deze dienst live uitgezonden via ons kanaal op www.kerkdienstgemist.nl, zodat u 

onze vieringen thuis via internet kunt volgen. Dit geldt eerst voor de twee voornoemde erediensten. In januari 

2021 beraadt de Kerkenraad zich opnieuw voor de volgende erediensten, waar we u vanzelfsprekend over 

informeren. Voor de volledigheid geven wij ook aan dat u de uitgezonden erediensten ook op een ander 

tijdstip kunt terugkijken. 

 

Live-uitzending eredienst alleen voor gemeenteleden 

De Kerkenraad heeft daarnaast besloten dat de live-uitzendingen van de erediensten alleen toegankelijk zijn 

voor gemeenteleden. Als Kerkenraad vinden wij het belangrijk om namen van gemeenteleden te noemen bij 

‘lief en leed’ en in gebeden. Als de live-uitzending ook voor niet-gemeenteleden is te bekijken, schenden wij 

de privacyregels. Indien u de live-uitzending (of de uitgezonden eredienst op een later tijdstip) wilt bekijken 

dient u vooraf (tijdig) een persoonlijk account aan te maken, dit moet éénmalig. Op de volgende pagina 

leggen wij stap voor stap uit hoe u dit kunt doen. 

 

 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Aanmaken persoonlijk account (éénmalig) 

- Stap 1: Ga naar www.kerkdienstgemist.nl/login  

- Stap 2: Onder de groen knop met ‘inloggen’ vindt u de mogelijkheid ‘Nog geen account? Registreer 

gratis!’. Klik hierop. 

- Stap 3: Vul hier uw naam en emailadres in, maak een persoonlijk wachtwoord aan en herhaal dit 

wachtwoord. Vervolgens zet u een vinkje bij ‘Accepteer de algemene voorwaarden’. Druk daarna op 

‘Account aanmaken’. 

- Stap 4: U ontvangt een bevestigingsmail. Om uw account te activeren klikt u op de aangegeven link. Uw 

account is dan bevestigd. 

- Stap 5: Ga naar www.tsjerkelollumwaaksens.nl/kerkdienstgemist en klik daarna op de afbeelding van 

kerkdienstgemist.nl, u komt direct op het kanaal van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens 

- Stap 6: Rechtsboven vindt u een knop ‘Vraag toegang’. Klik hierop (als het goed is zijn uw gegevens al 

ingevuld). Klik op de groene balk ‘Verzoek indienen’ 

- Vervolgens ontvangt onze beheerder uw verzoek en accepteert dit als u als gemeentelid geregistreerd 

staat. U ontvangt na toestemming een bevestiging via de e-mail. Hierna is het aanmeldingsproces 

afgerond.  

 

Live-uitzending bekijken of terugkijken 

Om de live-uitzending te bekijken gaat uw naar www.tsjerkelollumwaaksens.nl/kerkdienstgemist en klikt u 

daarna op de afbeelding van kerkdienstgemist.nl, u komt direct op het kanaal van de Protestantse Gemeente 

te Lollum-Waaksens, waarna u de betreffende uitzending kunt bekijken. Soms is het nodig om weer in te 

loggen, dat kan dan rechtsboven door op ‘Inloggen’ te klikken en vervolgens uw emailadres en wachtwoord in 

te vullen. U kunt eerder uitgezonden erediensten ook terugkijken, u hoeft dus niet altijd live te kijken. 

 

Handige tips 

Graag geven wij nog een aantal tips:  

- Actuele informatie over onze erediensten vindt u op www.tsjerkelollumwaaksens.nl/kerkdiensten  

- Informatie over de live-uitzendingen vindt u op www.tsjerkelollumwaaksens.nl/kerkdienstgemist. U vindt 

hier ook een uitgebreide beschrijving voor het aanmaken van uw persoonlijke account op 

kerkdienstgemist.nl en het aanvragen voor toegang voor onze live-uitzendingen.  

- Komt u er niet uit, neem dan contact op met Tjitze Schilstra, tel. 0517 469 200. 

 

Tot slot 

In de aanloop naar Kerstmis, het feest van het Licht, wensen wij u veel Zegen toe. Dat u, én de mensen die u 

liefhebt, gezond mogen blijven en dat wij mogen blijven vertrouwen op de Heer. Wij geven u graag de 

woorden mee, die we zo graag samen willen zingen. 

 

Ere zij God 

Ere zij God 

In de hoge, in de hoge, in de hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

In de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in de hoge 

Ere zij God in de hoge 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

In de mensen, in de mensen een 

welbehagen 

In de mensen een welbehagen, 

een welbehagen 

 

Ere zij God 

Ere zij God 

In de hoge, in de hoge, in de hoge 

Vrede op aarde 

Vrede op aarde 

In de mensen een welbehagen. 

Amen, amen. 

  

Een hartelijke groet,  
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens 
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