
Aanvang kerkdiensten per 1 juli 

Vanaf 1 juli is er weer de mogelijkheid om kerkdiensten te organiseren tot 100 bezoekers. 
Vanaf 1 juni mocht dat al voor maximaal 30 bezoekers. De kerkenraad heeft besloten om dit 
pas vanaf 1 juli voor 100 maximaal te doen. Bij 30 zou er teveel geselecteerd moeten 
worden. Het geeft altijd teleurstelling als je er niet bij kunt zijn. Vanaf 1 juli worden er weer 
ochtenddiensten gehouden in de kerk. Deze worden overigens ook op de gebruikelijke wijze 
uitgezonden via de kerkomroep waar de dienst te volgen is of naderhand nog beluisterd kan 
worden. Via de kerkomroep wordt tijdens de dienst nu door ongeveer 40 adressen mee 
geluisterd. Later wordt de dienst ook nog ongeveer 40 keer beluisterd. In totaal wordt de 
dienst ongeveer 80 keer beluisterd. Tijdens de Paasdagen was het rond de 140 keer en de 
dienst van 22 maart is 187 keer beluisterd. Normaal wordt een dienst rond de 60 keer 
beluisterd. Uit deze cijfers blijkt dat er veel belangstelling is voor de online diensten zoals die 
tijdens de corona tijd zijn gehouden. Ook uit de reacties die uit de gemeente gehoord zijn 
blijkt dat er veel waardering voor is. 

Vanaf 1 juli weer gewoon diensten in de kerk. Daar zijn we blij om en dankbaar voor. Weer 
als gemeente bij elkaar komen en samen de dienst vieren. Echter zo gewoon zal het niet zijn. 
Het geheel moet voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. En wat dan het eerste opvalt is 
dat er tijdens de dienst niet gezongen mag worden.  Vanuit het orgel zal de lofzang wel 
klinken maar we mogen niet mee zingen. De beamerinstallatie zal de lofzang wel ten gehore 
brengen maar we zullen niet mee kunnen zingen. We moeten ook ruim gaan zitten met 1,5 
meter onderlinge afstand. Zo is er nog een aantal regels die hieronder staan opgesomd.  

• Coördinatoren: Voor het organiseren van de dienst binnen de regels van het RIVM zijn er 
drie coördinatoren. Voor de dienst zal er een coördinator buiten staan om de kerkgangers te 
begroeten en te controleren op ziektebeeld. Deze geeft aanwijzingen hoe de kerkzaal te 
betreden. In de kerkzaal zijn twee coördinatoren aanwezig. In elk gangpad één. Zij wijzen de 
kerkgangers een plek aan. De kerkzaal zal van voor naar achteren worden gevuld zodat 
kerkgangers elkaar zo weinig mogelijk hoeven te passeren. De garderobe kan tijdens deze 
periode niet gebruikt worden. Kerkgangers nemen de jas mee naar hun zitplaats. 

• Wel/niet bezoeken van de kerk: De rijksoverheid heeft duidelijke voorschriften opgesteld 
wanneer iemand wel of niet een activiteit mag bezoeken. Kijk voor de meest actuele 
voorschriften op: de website van de Rijksoverheid. 
Kerkgangers van 70 jaar en ouder behoren tot de risicogroep wat corona aangaat. Zij worden 
er dan ook met nadruk op gewezen bij gezondheidsklachten of verminderde weerstand de 
kerkdiensten niet te bezoeken maar te volgen via de kerkomroep. 

• Het aantal kerkgangers: Vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 kerkbezoekers in een 
kerkgebouw worden toegelaten of minder als de richtlijnen dit aantal niet toe laten. Voor 
ons kerkgebouw betekent dit dat er 60 kerkgangers toegelaten kunnen worden.  

• Voorkomen overschrijden maximaal aantal kerkgangers: Om te voorkomen dat het 
maximale aantal bezoekers wordt overschreden houdt de coördinator die buiten staat bij 
hoeveel kerkgangers binnen zijn. Bij het bereiken van het maximale aantal zullen geen 
kerkgangers meer toegelaten kunnen worden. 

• Binnenkomst en uitgang van het kerkgebouw: Iedereen wordt geacht bij het betreden van 
de kerk zijn handen te reinigen met een desinfecterend middel dat daarvoor klaar staat bij 
de ingang van de kerk. Bij het binnengaan van de kerk zal eerst alleen gebruik gemaakt 



worden van de hoofd ingang. De coördinator geeft aanwijzingen voor het naar binnen gaan. 
Als eerste wordt de grote kerkzaal gevuld. Als deze vol is gaan de bezoekers via de zijingang 
het nieuwe gedeelte binnen. Als eerste wordt dan het deel onder de galerij gevuld en daarna 
de galerij zelf. Als laatste kunnen er nog acht bezoekers op de oude galerij plaats nemen. 
Tussen de bezoekers blijft steeds een bank leeg. De bezoekers mogen niet direct aan het 
gangpad plaats nemen maar laten daar één plaats vrij. Leden uit één gezin die samen leven, 
mogen naast elkaar plaats nemen. Bij het verlaten van de kerk gaat het middendeel en de 
zijkant via het poortje uit de kerk. De rechter zijvleugel en de oude galerij verlaten de kerk 
via de hoofdingang. De kerkgangers in het nieuwe gedeelte verlaten de kerk via de zijingang. 
Het verlaten van de kerk gaat ook op aanwijzing van de coördinator. 

• Koffiedrinken en ontmoeting na afloop: Gelet op de voorschriften van het RIVM is het 
voorlopig niet mogelijk om na de dienst gezamenlijk koffie te drinken.  

• Gebruik overige ruimtes in en rondom kerkgebouwen: De zalen in het Trefpunt zullen tijdens 
de dienst niet gebruikt worden.  

• Gebruik toiletten: Het bezoek aan het toilet tijdens de kerkdienst moet tot een minimum 
beperkt worden.  

• Collectes: Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. Bij het 
uitgaan van de kerk is er de mogelijkheid om een gift voor de collecte te geven.  

• Kinderopvang, kindernevendienst, jeugdwerk: Voorlopig is er nog geen oppas dienst. Als 
blijkt dat hier wel behoefte aan is gaan we dat ook weer opstarten. 
In eerste instantie zal er ook geen kindernevendienst zijn. 
De tienerdiensten worden door de leiding op een ander moment georganiseerd. 

Namens de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters, 

Jeen Lindeboom. 

 

 

 


