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Beste gemeenteleden, 
 
Naar aanleiding van de laatste aanscherping van de coronamaatregelen heeft de PKN haar adviezen voor 
kerkdiensten en andere bijeenkomsten ook aangescherpt. 
Het moderamen heeft in lijn met deze adviezen helaas moeten besluiten ook de richtlijnen voor onze gemeente 
aan te scherpen. 
Wat hadden we het graag niet hoeven te doen…  
Maar de oplopende besmettingscijfers in combinatie met de beperkte ruimte en ventilatiemogelijkheden in de 
kerk en Oude Pastorie, maken dat we ons toch genoodzaakt voelen een stapje terug te doen. 
 
Kerkdiensten (wijzigingen zijn onderstreept) 

• Blijf thuis bij klachten, alleen komen als vaststaat dat u geen corona hebt. 

• Kom de kerk binnen via de toren en vertrek via uitgang bij consistorie. 

• Draag bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje. 

• Bij binnenkomst en vertrek 1,5 meter afstand tot ander huishouden bewaren. 

• Bij binnenkomst handen reinigen. 

• Plaatsnemen op een plek die u wordt aangewezen door de koster of de coördinator, zodat er 1,5 meter 
afstand tussen de zitplaatsen is. 

• De zitplaatsen worden na de morgendienst schoon gemaakt. 

• Ramen staan open tijdens de dienst: pas uw kleding hierop aan. 

• Het zingen wordt beperkt tot het laatste zangmoment in de kerk. De overige zangmomenten is er 
digitale luistermuziek, waarbij u eventueel zachtjes kunt meeneuriën.  

• De morgendienst graag gemiddeld 1x per 2 weken bezoeken, geef gezinnen met kinderen de 
gelegenheid als er een kinderdienst is. 

• Reserveren voor de morgendienst is vooralsnog niet nodig. Mocht blijken dat er toch niet voldoende 
zitplaatsen zijn, zal u worden gevraagd de dienst toch thuis te bekijken/ beluisteren. Wij vragen uw 
begrip hiervoor. Als dit zich voordoet, zullen we in het vervolg weer overgaan op het reserveren voor de 
morgendienst. 

• De avonddienst kunt u elke week bezoeken. 
 
Andere bijeenkomsten (vanaf 18 jaar) 

• Blijf thuis bij klachten. 

• Beperk de groepsgrootte thuis en in de Oude Pastorie tot maximaal 4-5 personen. 

• Maak bij grotere groepen gebruik van het kerkgebouw (graag reserveren bij Wim Hermse). 

• Houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. 

• Draag bij verplaatsingen binnen een mondkapje. 

• Bij binnenkomst handen reinigen. 

• Overweeg de groep te verdelen in meerdere kleinere groepen. 

• Overweeg een digitale bijeenkomst. 

• De leidinggevenden besluiten of en hoe de activiteit doorgaat. 
 
De volgende groepen hebben al besloten om voorlopig niet samen te komen: ouderenkring, woensdagavond 
Bijbelkring, vrouwenvereniging en kerkkoor. 
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Jeugdwerk (tot 18 jaar) 

• Blijf thuis bij klachten. 

• Overweeg gebruik te maken van het kerkgebouw (reserveren bij Wim Hermse) of de grootst mogelijke 
zaal in de Oude Pastorie (beneden of op zolder). 

• Bij binnenkomst handen reinigen. 

• Zet ramen en deuren zoveel mogelijk open (en na afloop weer dicht). 

• Overweeg een buitenactiviteit. 

• Overweeg de groep te verdelen in meerdere kleinere groepen. 

• Overweeg een digitale bijeenkomst. 

• De leidinggevenden besluiten of en hoe de activiteit doorgaat. 
 
Zoeken naar wat wel kan 
Wanneer een activiteit in het geheel niet doorgaat, zou het mooi zijn om op een andere manier met elkaar in 
contact te blijven. 
Overweeg eens een ander thuis op te zoeken, te bellen of in tweetallen een wandeling te maken. 
Dat er iets niet mogelijk is, betekent vaak niet dat er NIETS mogelijk is. 
Laten we oog en oor voor elkaar blijven houden en zoeken naar verbinding, juist ook in deze tijd. 
Want ‘kerk: dat zijn we samen’.  
 
Als er vragen zijn over deze richtlijnen, horen we dat graag van u.  
 
Tot slot 
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging 
bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten 
bewaken in Christus Jezus.’ (Filippenzen 4:6-7).  
 
Hartelijke groet, 
 

 
 
Henk (H.J.) de Haan (scriba) 
 
 


