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Geliefde gemeente, 
 
We zijn dankbaar dat we in de komende tijd langzaamaan weer met een aantal mensen in 
de kerk mogen samenkomen. Met Psalm 106 zingen we: Halleluja! Loof de HEERE, want Hij 
is goed!  
De versoepeling van de maatregelen is voor ons als kerkenraad aanleiding geweest om 
deze brief op te stellen en te verspreiden om zo eventuele vragen weg te nemen. De 
maatregelen zijn als volgt.  
In de maand juli mogen we als gemeente diensten beleggen met maximaal 100 personen. 
Om de aanwezigheid in de diensten zo eerlijk mogelijk te verdelen hebben we de gemeente 
in 7 groepen verdeeld. We stellen geen leeftijdsgrens, maar wijzen eenieder nadrukkelijk op 
de eigen verantwoordelijkheid rondom zijn of haar aanwezigheid. Iedere zondag zijn er twee 
groepen welkom in de kerk. In iedere dienst één groep. Het rooster tot begin september treft 
u aan in deze brief. In de afkondigingen en Kerkklanken zal steeds vermeld worden welke 
groep er in de eerstvolgende dienst verwacht wordt. De groepsindeling is als volgt: 
 

Groep 1  Groep 3  Groep 7 

Apeldoornseweg  A.G. Wijersweg    Maisveld (Barneveld)  

Broeksteeg (Harskamp)  De Riemt    Blaakweg 

Dorpsstraat (Harskamp)  De Ring   Broeksteeg 

Edeseweg (vanaf de rotonde 
richting Harskamp) 

 Kerkweg   Ganzenkampweg 

 Van Delenerf   Heivelderweg 

Damakkerweg    Het Veldje 

Kleefsehoek (Ede)  Groep 4  Hoeverweg 

Kraatsweg (Harskamp)  Lage Valkseweg   Hoge Valksedijk 

Laarweg     Hoge Valkseweg 

Lage Engweg (Harskamp)  Groep 5  Joostweg (Kootwijkerbroek) 

L. de Grootlaan (Harskamp)  Edeseweg vanaf de rotonde 
richting Ede tot de kruising met 
de Roekelseweg/ 
Vijfsprongweg)  

 Klomperweg 

Margrietlaan (Harskamp)   Koperensteeg 

Maatweg (Otterlo)   Koudhoornweg 

Otterloseweg   Lage Veldweg 

Oud Willinkhuizerweg    Harskamperweg (Otterlo)  Matendijk 

Vosseveldseweg    Matenweg 

Wekeromsebuurtweg  Groep 6  Ruitenbeekweg 

Wekeromsedijk  De Houtwal   Schoolsteeg 

Wekeromseweg  Dirkjeserf  Valkse Binnenweg 

Westenengerdijk  Dorpsplein    Valkse Brink 

Willinkhuizersteeg     Valkse Engweg 

    Veluweweg (Kootwijkerbroek) 

Groep 2    Vijfsprongweg 

Edeseweg (vanaf de kruising 
met de Roekelseweg/ 

Vijfsprongweg richting Ede) 

   Westenengseweg 

   Werftweg   

   Westerhuisweg 

De Hooyer      

Evekinkweg     

Papiermolenweg     
Roekelseweg     

Roekelsezandweg       
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De planning tot en met de diensten van 6 september is als volgt:  
 

Planning rooster groepen per dienst  

Datum  Morgendienst groep  Bijzonderheden  Avonddienst groep  Bijzonderheden  

5-jul  6  Doopdienst  7    

12-jul  1    2    

19-jul    Kampdienst  3    

26-jul  4    5    

2-aug  6    7    

9-aug  2    1    

16-aug  3    4    

23-aug  5    6    

30-aug  7    1    

6-sep    Belijdenisdienst  2    

 
We vragen u om uiterlijk 10 minuten voor het begin van de dienst in de kerk aanwezig te zijn. 
Op die manier krijgen de kosters de gelegenheid om iedereen een plaats te wijzen, zodat we 
er zeker van zijn dat de regels worden nageleefd.  
 
Voor aanwezigheid in de kerkdiensten geldt verder het volgende: 
• Alleen de hoofdingang onder de toren mag worden gebruikt om de kerk te betreden; 
• Houd anderhalve meter afstand aan wanneer u niet tot hetzelfde huishouden behoort; 
• Desinfecteer uw handen; 
• Mensen die ziek of verkouden zijn worden dringend verzocht om thuis te blijven, samen 

met de anderen uit hun huishouden; 
• Wacht tot de koster u een plaats wijst en volg zijn aanwijzingen op. Opvulling van de 

zitplaatsen vindt plaats van voor naar achteren; 
• Neem uw jas mee de kerk in; 
• Maak indien nodig alleen gebruik van het toilet achter in de kerk; 
• Het verlaten van de kerkzaal vindt plaats van achteren naar voren. Daarbij mogen de 

beide uitgangen onder de toren worden gebruikt; 
• Iedereen wordt verzocht om buiten niet voor de deur met elkaar te blijven praten; 
• In het kerkgebouw is gemeentezang vooralsnog helaas niet mogelijk. De organist speelt 

de opgegeven psalm, zodat mensen thuis wel mee kunnen zingen; 
• Er wordt niet fysiek gecollecteerd, u kunt uw gaven overmaken via de bank of via onze 

website; 
• Omdat we maar met maximaal 100 mensen in het gebouw aanwezig mogen zijn, is het 

niet mogelijk om tijdens de diensten in het gebouw kinderoppas of Op Stap te 
organiseren. We hopen en vertrouwen erop dat we ook in dezen als gemeente naar 
elkaar omzien en elkaar indien mogelijk een helpende hand (oppas) toesteken. 

 
We hebben als kerkenraad ook gesproken over de bediening van de sacramenten. Zoals in 
de planning te zien is, zal de bediening van de Heilige Doop op 5 juli plaatsvinden. Over het 
Heilig Avondmaal hopen we u voor de vakantie nog verder te informeren. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, stel die dan aan uw 
wijkouderling. 
 
We hopen en bidden om een gezegende tijd onder het Woord van onze God, 
 
uw kerkenraad 


