
  z.o.z. 

Geliefde gemeenteleden, 
 
De Heere dankend, zijn wij verheugd om u weer uit te mogen nodigen in de kerkdiensten. Op de 
achtergrond worden alle voorzorgmaatregelen getroffen, welke wij u middels deze brief uiteen willen 
zetten. 
 

Graag willen wij u weer in de gelegenheid stellen, in beperkte mate weer kerkdiensten te bezoeken. 
Uiteraard is dit uw vrije keuze. Bij twijfel blijft de mogelijkheid bestaan om thuis de diensten mee te 
luisteren en/of te kijken. Indien u de diensten bij wilt wonen, kunt u dit aangeven d.m.v. een opgave 
systeem via een internet link van ‘Eventbrite’1. Het RIVM heeft namelijk verplicht gesteld dat er een 
aanwezigheidsregistratie wordt bijgehouden. Via voornoemde link kunt u uzelf én eventueel uw gezin 
opgeven voor een kerkdienst.  
 

Opgave diensten 
Het opgeven voor de kerkdienst gaat per blok van vier diensten (twee zondagen). Hiervan mag u zich in 
ieder geval voor één dienst opgeven. Wanneer de link beschikbaar komt, welke wij beschikbaar stellen 
via de website en de whatsappgroep, kunt u zich opgeven tot en met vrijdagavond 18:00 voor de eerste 
dienst van het blok van vier diensten. Wanneer u niet zo handig bent met de computer, of geen 
computer hebt – hierbij denken we vooral aan onze ouderen – kunt u op de vrijdagavond voor de eerste 
dienst van het blok van 4 diensten contact met ons opnemen om u op te geven voor de kerkdienst. Dit 
kan van 18:30-19:30 via tel. nummer: 06-27250401. Wanneer de kerkdiensten nog niet vol zitten, 
worden de nog beschikbare plaatsen op zaterdag via ‘Eventbrite’ vrijgegeven en kunt u zich alsnog tot 
18:00 opgeven, om zo de eventueel overgebleven plekken toch bezet te krijgen. 
 
Planning 

Datum Dagdeel Aantal personen Bijzonderheden 

14 juni 2020 Ochtend 30 Bediening Heilige Doop (alleen voor 
familiekring dopeling) 

14 juni 2020 Avond 30 Oefenen dienst met kerkbestuursleden en 
hun gezin 

21 juni 2020 Ochtend/avond 30 Opgave gemeenteleden 

28 juni 2020 Ochtend/avond 30 Opgave gemeenteleden 

5 juli 2020 Ochtend/avond 100 Opgave gemeenteleden 

12 juli 2020 Ochtend/avond 100 Opgave gemeenteleden 

19 juli 2020 Etc.   

 
Voorzorgsmaatregelen 

- Wanneer u verkouden bent, hoest, niest, keelpijn of koorts hebt, blijf dan thuis ook al hebt u 
zich opgegeven. U hoeft zich niet af te melden.  

- Wij ontvangen u bij de hoofdingang, hierbij zullen wij u enkele routine vragen stellen; 
- Eenieder wordt geregistreerd bij binnenkomst, zodat we per dienst precies weten wie aanwezig 

zijn geweest; 
- U wordt gevraagd uw handen te desinfecteren; 
- Vervolgens wordt u begeleid naar uw zitplaats. U zult begrijpen dat wij u een plek aanwijzen 

alwaar u de kerkdienst kunt volgen. De kerk is dusdanig ingericht dat we het 1.5-meter-
afstands-protocol kunnen naleven. Gezinnen worden daarbij zoveel als mogelijk bij elkaar 
geplaatst. 

- De aanwezigen zullen de kerk na de eredienst gefaseerd verlaten conform de aanwijzingen. Het 
is belangrijk dat een ieder hierbij let op het houden van 1,5 meter afstand.  

 
1 Via Eventbrite kunnen mensen zich gratis registreren, die een bepaalde bijeenkomst willen bijwonen waarbij 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Daarmee kunnen we 30 of 100 bezoekers welkom heten, zonder 
veel administratief werk. De opgave via deze website is zeer eenvoudig. Per gezin dient er max. één gezinslid te 
registreren, die verantwoordelijk is voor opgave van het gezin. U mag u opgeven voor één van de op de website 
beschikbare diensten.  



- Bijbels, psalmboeken en eventuele andere zaken mogen niet in de kerk achterblijven en dienen 
mee naar huis genomen te worden. Voetenbankjes worden achterin apart weggezet om later 
schoongemaakt te worden.  

- Na de ochtenddienst wordt de kerk door de dames van de dienstverlening schoongemaakt 
volgens de richtlijnen. 
 

Gezondheid 
Wij vertrouwen erop dat u zelf uw verantwoordelijkheid neemt met betrekking tot uw gezondheid. 
Voelt u zit niet fit of heeft u last van neusverkoudheid, willen wij u verzoeken de diensten thuis mee te 
luisteren en/of te kijken. 
 

Enkele spelregels 
- Wij willen u vragen zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan. Tijdens de diensten stellen wij 

1 toilet beschikbaar. 
- Jas en tas (ook een eventuele tas van de hoed) gaat mee de kerkzaal in. Wanneer u uw jas 

uitdoet, dient u deze over uw eigen stoel te hangen. Laat bij mooi weer uw jas bij voorkeur 
thuis. 

- De aantallen van 30 en 100 personen zijn exclusief de predikant, één ouderling, één diaken, één 
kerkvoogd, één koster, de organist, de geluidstechnicus en één BHV-er. 

 

Videostream 
Tijdens de 30- en 100-persoonsdiensten blijft het mogelijk om de diensten middels videostream thuis 
mee te kijken. Zoals u gewend bent, zullen de kerkdiensten ook te beluisteren zijn via ‘kerkdienst 
gemist’. 
 

Kerkauto 
Tot nader order zal er geen kerkauto rijden. Wanneer u een kerkdienst wilt bijwonen, dient u zelf 
vervoer te regelen. 
 

Kinderoppas 
Tijdens de kerkdiensten is geen kinderoppas beschikbaar. De ouders van jonge gezinnen krijgen wel 
extra mogelijkheden om per ouder om een dienst bij te wonen. 
 

Samenzang 
Tijdens de kerkdiensten met 30 aanwezigen is het ons verlangen om de psalmen met elkaar mee te 
zingen. Wij zullen de richtlijnen aangaande dit punt nauwlettend blijven volgen en ons standpunt hierin 
toetsen voor kerkdiensten met 100 personen.  
 

Collecten 
Er zullen tijdens de kerkdiensten geen collecten gehouden worden. Wij willen u vragen uw bijdrage zo 
veel als mogelijk via te bank te blijven overmaken. Wanneer u hiertoe geen beschikking heeft, kunt u 
uw bijdrage ook aan huis brengen bij onze penningmeester P.C. Klink, Azaleastraat 49. 
 
Wij beseffen ons dat deze hoeveelheid aan informatie overweldigend kan zijn. Voelt u zich vrij om 
vragen, opmerkingen en/of onduidelijkheden aan ons kenbaar te maken. Dan lichten wij u e.e.a. graag 
nader toe. U kunt ons bereiken via de secretaris van de kerkvoogdij, dhr. J. Verbiest tel.nummer: 06-
57433024 of 493375. Wanneer er zaken en regels veranderen, zullen wij dit laten afkondigen en/of 
vermelden op de website.  
 
Hopende u hiermee voldoende en correct te hebben geïnformeerd, 
 
Hartelijke groet,  
 
Uw kerkbestuur. 


