
Aangepaste kerkdiensten  

afgestemd op de corona-regelgeving 

 

Zoals eerder aan u is bekendgemaakt heeft de kerkenraad zich donderdag 2 juli 

jongstleden beraden over de mogelijkheden omtrent het weer toelaten van 

(enkele) gemeenteleden bij de kerkdiensten. 

De kerkenraad heeft na rijp beraad besloten om met ingang van 26 juli, onder 

een aantal voorwaarden, weer een beperkt aantal leden toe te laten tot de 

eredienst. 

Om dit goed en conform de regelgeving te laten verlopen is er een 

coronaprotocol opgesteld. Dit protocol is vanaf 26 juli in de kerk aanwezig.  

Ook zal dit protocol op onze website worden geplaatst.  

U kunt het daar binnenkort vinden in de menubalk onder het tabblad 

‘CORONA-MAATREGELEN’. Alles staat daar bij elkaar: de RIVM-regels, de PKN-

richtlijnen en onze eigen protocollen.  

Tevens vindt u daar de nieuwsbrief, met het verkorte protocol voor 

kerkgangers.  

Om goed voorbereid te zijn op de dienst van 26 juli is er besloten om zaterdag 

11- en zaterdag 18 juli ‘proef te draaien’ door een beperkt aantal mensen te 

vragen om de dienst bij te wonen.  

Let wel: hiervoor kunt u zich niet aanmelden!  

Ook voor deze twee diensten gelden de onderstaande regels (behalve 

aanmelding). 

Deze twee diensten worden nog op zaterdag gehouden. 

Van de dienst van zaterdag 18 juli a.s. zal een video-opname worden gemaakt 

die u, zoals u dat inmiddels gewend bent, zondag 19 juli vanaf 10.00 uur via 

onze website kunt bekijken. U kunt dan zien hoe de diensten voorlopig (tijdens 

de coronacrisis) onder de daarvoor geldende maatregelen plaatsvinden. 

Met ingang van zondag 26 juli zullen de diensten weer op zondagmorgen om 

10.00 uur plaatsvinden. 

Let wel: u moet zich hiervoor aanmelden, u kunt NIET onaangekondigd naar de 

dienst komen! 

Voor het bijwonen van de diensten kunt u zich telefonisch aanmelden bij onze 

scriba mevr. J. Mentink (haar telefoonnummer vindt u hieronder, in het 

reglement).  



Omdat de diensten vanaf 26 juli weer op zondag zullen plaatsvinden, zullen er 

voorlopig geen video-opnames meer gemaakt worden. Er is dan namelijk te 

weinig tijd om het nog diezelfde dag gemonteerd- en op de website geplaatst 

te krijgen én er is op dit moment slechts 1 persoon die deze video-montages 

kan verzorgen. Wij zijn dankbaar voor de video-montages die tot nu toe 

gemaakt zijn, dit vergrootte de betrokkenheid van gemeenteleden bij onze 

diensten in die periode dat er geen gemeenteleden in de kerk aanwezig konden 

zijn. Vanaf 26 juli kunt u af en toe weer in de kerk aanwezig zijn, op de andere 

momenten kunt u de diensten LIVE volgen (of later beluisteren) via 

Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057 

Met vriendelijke groet, u Gods zegen toewensend, 

Wim Hesselink, voorzitter 

 

Coronaregels voor de kerkganger (verkort protocol) 

Omdat er nog steeds rekening gehouden moet worden met de anderhalve 

meter afstand e.a., verzoeken wij u de onderstaande regels op te volgen: 

- U wordt verzocht zich voor de kerkdienst telefonisch aan te melden op 

vrijdagmiddag tussen 16.00 uur en 19.00 uur.  

Dit kan bij Jannie Mentink. Telefoon: 026 – 3618422. 

- U wordt gevraagd of u klachten heeft aan de luchtwegen, zoals hoesten, 

niezen, koorts of kortademigheid.  

Ook moet u melden of u gebruik wilt maken van de ringleiding. 

- Indien er rekening gehouden moet worden met een rolstoel, dan moet u 

dat aangeven. Ook meldt u dan of u zich zelfstandig kunt redden of dat 

er een begeleider / familielid helpt. 

- Er is geen kerktaxi mogelijk. 

- U wordt vriendelijk verzocht om uw eigen liedboek mee te nemen.  

Er mag niet gezongen worden, maar neuriën mag wel. 

- Bij de ingang van de kerk staat een gastheer / gastvrouw, die u verzoekt 

de handen te ontsmetten met het bij de kerk aanwezige 

desinfecteermiddel. 

- Hij / zij checkt ook of u zich heeft aangemeld. 

- De kapstok kan niet gebruikt worden. 

- Het toilet moet zoveel mogelijk vermeden worden (alleen in nood). 

Mocht u het toilet toch moeten gebruiken dan verzoeken wij u voor dat u 

het toilet verlaat deze te desinfecteren. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11057


- In de kerkzaal wordt u naar een plaats geleid door een gastheer / 

gastvrouw. 

- Er is geen collecte tijdens de dienst, maar bij de uitgang staan daar 

mandjes of schalen voor. 

- Na de dienst verlaat u de kerk op aanwijzingen van de gastheer / 

gastvrouw. 

- Bij het uitgaan van de kerk wordt u verzocht nogmaals de handen te 

desinfecteren. 

- Daarna dient u niet bij (of voor) de kerk te blijven praten. 

Dit belemmert de doorstroming en zorgt voor onvoldoende afstand van 

elkaar. 

- Er is geen koffie na de dienst. 

 

 

 


