
Erediensten per 1 juli 
In de maand juni zullen de diensten nog op de nu gebruikelijke wijze blijven plaatsvinden. Per 
1 juli zijn vooralsnog max. 100 personen toegestaan. Gemeenteleden worden ingedeeld op 
alfabet (achternaam) in 4 groepen. Bij elke dienst zal ¼e deel van de leden worden 
uitgenodigd, waardoor ieder lid in principe 1 dienst per 2 weken kan bijwonen, wisselend in 
morgendienst en middagdienst. De indeling is als volgt, daarachter vermelden wij de 
zondagen en diensten waarop u welkom bent in de maand juli; 
 
Groep 1 Achternaam A t/m D  5 juli - 9.30u  19 juli - 17.00u 

Groep 2 Achternaam E t/m K  5 juli - 17.00u  19 juli - 9.30u 

Groep 3 Achternaam L t/m R  12 juli - 9.30u  26 juli - 17.00u 

Groep 4 Achternaam S t/m Z  12 juli - 17.00u 26 juli - 9.30u 

 
Wij vragen u deze indeling te respecteren en zien er naar uit elkaar weer te kunnen 
ontmoeten, zij het met restricties. In de afgelopen week is het gebruiksplan voor het 
kerkgebouw afgerond en gepubliceerd. Hierin is beschreven hoe we de bijeenkomsten 
reguleren. Alle bezoekers vragen we hiervan kennis te nemen. U kunt de digitale versie 
desgewenst opvragen via scriba@immanuelkerk-barendrecht.nl, of via uw wijkouderling. 
 
Op zondag 14 juni is er geen Avondmaalsviering, we bezien later wat we doen met de viering 
in september. Bij eventuele vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met uw 
wijkouderling of de scriba. 
 
Wijzigingen voorgangers in juni 
In deze periode zijn er meer wijzigingen in preekroosters van voorgangers dan gebruikelijk. 
Ten opzichte van wat in de kerkbode van juni is vermeld zijn er de volgende wijzigingen in juni; 
Op D.V. 21 juni om 17.00u. zal voorgaan ds. H.J. van der Veen uit Sliedrecht en op D.V. 28 juni 
om 9.30u. zal voorgaan ds. M.J. Middelkoop uit Middelharnis. Wijzigingen voorbehouden. 
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