
Gewijzigd uitnodigingsbeleid vanaf 19 juli 2020  
Per zondag 19 juli 2020 worden gemeenteleden uitgenodigd in 2 groepen in plaats van 4.  
De indeling zoals vermeld in de kerkbode van juli en augustus is niet meer actueel.  
De nieuwe groepsindeling is per zondag 30 augustus als volgt:  
 
Groep 1  Achternaam A t/m K   13 september 09.30u. 
      20 september 17.00u. 
      27 september 09.30u. 
      04 oktober  17.00u. 
      11 oktober 09.30u. 
      18 oktober 17.00u. 
      25 oktober 09.30u. 
 
Groep 2  Achternaam L t/m Z    13 september 17.00u. 
      20 september 09.30u. 
      27 september 17.00u. 
      04 oktober  09.30u. 
      11 oktober 17.00u. 
      18 oktober 09.30u. 
      25 oktober 17.00u. 
 

 
Het is voor ieder gemeentelid weer mogelijk om elke zondag 1 dienst te bezoeken, rekening houdend 
met de volgende aandachtspunten;  

- Kom op tijd naar de kerk. Ook gasten zijn hartelijk welkom. We registreren bij binnenkomst 
wie er in de dienst aanwezig is, dit kan enige vertraging geven. Registratie is noodzakelijk 
i.v.m. een evt. bron- of contactonderzoek naderhand.  

- Neem kennis van het gebruiksplan, zie website. Geef geen handen en houd 1½ meter 
afstand. Desinfecteer bij binnenkomst en vertrek uw handen en maak zoveel mogelijk thuis 
gebruik van het toilet.. 

- Er zijn geen kapstokken, u neemt evt. jas e.d. mee naar uw plaats.  
- Neem uw eigen bijbel en Weerklankbundel mee, deze liggen niet in de kerk.  

 
U mag de kerk niet bezoeken bij Corona gerelateerde klachten. Wij vragen u de basisregels van de 
Rijksoverheid en het RIVM te volgen. Om de kerk te kunnen bezoeken moet u de volgende vragen 
met nee kunnen beantwoorden:  
 

- Heeft u corona gerelateerde klachten zoals koorts, hoest of verkoudheid?  
- Hebben uw gezinsleden of huisgenoten corona gerelateerde klachten?  
- Bent u de afgelopen 14 dagen in contact geweest met coronapatiënten?  

 

Samenzang  
De landelijke kerk (PKN) heeft een nieuw protocol over dit onderwerp uitgegeven en de kerkenraad 
heeft hierin het volgende besluit genomen:  
 
Er kan in de diensten met een normaal volume gezongen worden door hen die op de voorste bank en 
voorste stoelen zitten. Alle andere aanwezigen vragen we om ingehouden mee te zingen. Het 
protocol schrijft voor om bij voorkeur niet recht achter uw voorganger te zitten wanneer u zingt. Wij 
vragen u hiermee zoveel mogelijk rekening te houden. 


