
Corona update 24 september 2021 

Versoepeling van de coronamaatregelen 
Vanaf 25 september worden verschillende coronamaatregelen in de maatschappij versoepeld of losgelaten. 

Ook in de kerk kan er nu weer meer, al moeten we voorzichtig blijven, want het coronavirus is niet weg. We 

gaan nu een aantal maatregelen loslaten of aanpassen, maar we willen zeker ook voor mensen met een 

kwetsbare gezondheid zorgen dat zij zich veilig voelen en deel kunnen nemen aan de kerkdiensten en aan het 

gemeentewerk. Daarom blijft er een coronaprotocol van kracht, met de volgende maatregelen: 

1. Kerkdiensten 

a. Het maximum aantal bezoekers wordt verhoogd naar 250 per dienst. 

b. De voorste zes banken van het middenschip worden gereserveerd voor gemeenteleden die graag nog 1½ 

meter afstand houden. Dat betekent dat er van die zes banken drie zijn met de bekende gele stickers en 

drie afgesloten banken als afstandhouders. Wie dus graag nog de 1½ meter wil aanhouden kan daar gaan 

zitten. Afhankelijk van de bezetting van deze banken in de komende weken kan dat blok nog wat vergroot 

of verkleind worden. 

c. Alle overige zitplaatsen worden weer vrijgegeven. Wel is ons advies: laat één zitplaats open tussen jou en 

je buren in de kerkbank (dit geldt natuurlijk niet voor leden uit eenzelfde gezin). Ga, als het even kan, ook niet 

recht achter je voorbuurman of -vrouw zitten, maar een beetje dambordsgewijs. 

d. Verder blijven de volgende hygiënemaatregelen van kracht: handen ontsmetten bij binnenkomst, geen 

handen geven, thuisblijven bij klachten, collectes blijven bij de uitgang. 

e. Na de dienst per bank de kerk verlaten op aanwijzing van de koster. Dit kwam de laatste tijd een beetje in 

de verdrukking, maar we willen daar toch de hand aan houden. En let in het gangpad ook op de afstand tot 

je voorganger - ga niet op een kluitje staan. 

f. Zingen: vooreerst houden we nog het bestaande protocol aan (vijf zangmomenten incl. voorzang, beperkt 

aantal coupletten). Als er geen nieuwe coronagolf komt, dan willen we op den duur weer naar het normale 

zangpatroon gaan. 

g. Aanwezigheid kerkenraadsleden: in elke dienst zullen zes dienstdoende kerkenraadsleden zijn. Bij dat 

aantal blijft er wat tussenruimte in de kerkenraadsbanken. Verder blijft ook de ‘ouderling-deurwacht’. 

Voorheen had die als taak om te controleren of alle bezoekers wel gereserveerd hadden voor de dienst. 

Maar in de loop van de tijd ging hij vooral de bezoekers verwelkomen. Dat werd, zowel in de gemeente als 

door de kerkenraadsleden, zo gewaardeerd dat we besloten hebben dat hij mag blijven. Hij heet nu dus 

geen deurwacht meer, maar ‘welkomst-ouderling’. 

h. Het reserveringssysteem wordt tot nader order gestopt. Alleen voor de morgendienst van 26 september, 

waarin broeder Jan v/d Wetering bevestigd zal worden als ouderling en broeder Cor van Houdt afscheid 

zal nemen, verwachten we extra drukte. Om dan het maximum van 250 bezoekers te handhaven is er voor 

die dienst nog reserveren nodig. Ook in de toekomst zal, als er in bepaalde diensten grote drukte verwacht 

wordt, het reserveringssysteem nog ingezet kunnen worden. 

i. In de diensten wordt niet gecontroleerd op een coronapas. We gaan ervanuit dat iedereen zijn 

verantwoordelijkheid neemt en dus thuisblijft bij klachten. 

2. Gemeentewerk 

Het gemeentewerk kan weer opgestart worden. Maar ook hier geldt: zorg voor een veilige omgeving, waarin 

de mensen enige afstand kunnen houden. Verder gelden ook in het gemeentewerk de hygiënemaatregelen 

handen ontsmetten, thuisblijven bij klachten en geen handen geven. Denk ook aan de ventilatie in de ruimte 

waar je zit. Zet zo nodig een raam extra open, zeker als er veel mensen aanwezig zijn. Let er op, dat voor 

grotere evenementen nog diverse overheidsmaatregelen van kracht zijn. Houd je te allen tijde ook daaraan. 



Wijziging van de situatie 
Het coronavirus circuleert nog steeds in de maatschappij en het is onzeker wat dit in de komende maanden 

gaat betekenen. Mocht het weer de kop op steken dan kunnen er weer strakkere maatregelen nodig zijn. 

Houd daar steeds rekening mee. 

Tenslotte 
We hebben alle reden tot dankbaarheid dat de coronaepidemie zo ver teruggedrongen is dat deze 

versoepelingen in de kerkdiensten (en natuurlijk ook de versoepelingen in het maatschappelijk leven) mogelijk 

zijn. Laten we daarom God danken hiervoor.  

 

Een hartelijke groet van uw kerkenraad. 

 


