
Update coronamaatregelen
Naar aanleiding van de wijzigingen in de richtlijnen hebben we als kerkenraad, met in
achtneming van de richtlijnen van het RIVM het volgende besloten: 

 Per 26 juli willen we het bezoek aan de kerkdiensten uitbreiden tot twee groepen 
per dienst. De groepsnummers zullen opnieuw zowel in de afkondigingen als in 
Kerkklanken vermeld worden. Ook nu geven wij geen leeftijdsgrens aan, maar 
wijzen we een ieder nadrukkelijk op de eigen verantwoordelijkheid rondom zijn of 
haar aanwezigheid. 

 We zijn ons als kerkenraad bewust dat voor sommigen van ons zingen in de kerk 
nog een stap te ver gaat. Maar omdat zingen samen met het gebed zo’n wezenlijk 
onderdeel van de eredienst is, hebben we toch besloten om vanaf 26 juli tijdens 
de erediensten op een ingetogen manier weer samen te zingen. We voldoen qua 
gebouw en installaties (ventilatie) aan alle richtlijnen die het RIVM daarvoor heeft 
opgesteld. Deze richtlijnen hebben ook gevolgen voor u als kerkganger:
o Bij binnenkomst wordt u gevraagd per gezin naam en telefoonnummer te 

vermelden op een intekenlijst in de hal van de kerk.
o Met het invullen van deze lijst verklaart u ook dat u en uw huisgenoten geen 

verschijnselen van Corona hebben (Verkoudheidsklachten, keelpijn, hoesten, 
benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak). 
Mocht u deze verschijnselen hebben, blijf dan thuis en laat u testen.

o Volg de aanwijzingen van de koster op voor wat betreft de zitplaatsen in de 
kerk.

 We hebben ook gesproken over de viering van het Heilig Avondmaal, dat voor 
zondag 13 september ingeroosterd staat. Omdat de maatregelen nog zo aan 
verandering onderhevig zijn, zullen we u hierover in augustus verder informeren.

 Gasten die de eredienst zouden willen bijwonen zijn welkom, maar moeten zich 
wel aanmelden en registreren. Informatie over hoe en wat staat op de website.

 Na de vakantie worden ook de kinderoppas en OPSTAP weer opgestart.
 Het nieuwe kerkrooster is als volgt:

Planning rooster groepen per dienst
Datum Morgendienst 

Groep
Bijzonderheden Avonddienst 

Groep
Bijzonderheden

26-jul 4 & 5 6 & 7
2-aug 1 & 2 3 & 4
9-aug 5 & 6 7 & 1
16-aug 2 & 3 4 & 5
23-aug 6 & 7 1 & 2
30-aug 3 & 4 5 & 6
6-sep Belijdenisdienst 7 & 1
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