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Wijk en Aalburg, 26 maart 2020 

 

Betreft: Erediensten aanpassing zeer beperkt mogelijkheid fysieke aanwezigheid vanaf 

zondag 29 maart 2020 maar wel video mogelijkheid  

 

Geacht gemeentelid, 

 

Ook afgelopen week is de regelgeving vanuit de overheid verder aangescherpt. Waar het eerst leek 

dat er geen Erediensten gehouden konden worden waar fysieke aanwezigheid bij mogelijk was, is er 
op dinsdag toch de mogelijkheid gekomen om binnen de richtlijnen van de overheid diensten te 

houden met maximaal 30 personen. We zijn dankbaar voor deze verruiming om twee redenen. Het is 
voor de predikant fijn als er meerdere ‘oogcontactpunten’ in de kerk aanwezig zijn, wanneer hij de 

kerk in kijkt en preekt. Ten tweede is het ook goed als er enkele gemeente-leden aanwezig zijn ter 
ondersteuning van de gemeente-zang.  

 

Met de verruiming zoals die gegeven is door de minister kunnen we de diensten op de ons 
gebruikelijke wijze voortzetten. 

 
Zo denken we te handelen in de geest van de verscherpte maatregel: zo veel mogelijk bijeenkomsten 

mijden. En… waar bijeenkomsten georganiseerd worden zo veel mogelijk kijken hoeveel mensen 

aanwezig kunnen zijn om het één en ander op verantwoorde wijze te kunnen laten plaatsvinden. 
 

Op basis van deze nieuwe richtlijnen, willen wij de volgende zaken inregelen vanaf zondag 29 maart. 

 

• Wij zullen op de gebruikelijke tijden van 9.30 en 18.30 uur in de komende weken Erediensten 

houden vanuit het kerkgebouw in Wijk. Hier zal de predikant en steeds een klein gedeelte van 

de  kerkenraad aanwezig zijn. De rest van de kerkenraad zal ook digitaal de dienst volgen.  

• Wij doen nog nadrukkelijker oproep om daar waar mogelijk gebruik te maken van het digitaal 

bijwonen van de diensten.  

• Om ook ervoor te zorgen dat het bijwonen van de dienst op afstand nog beter gaat, is er ook 

vanaf komende zondag de mogelijkheid om de dienst via video te volgen. De predikant zal 

dus naast geluid, ook in beeld zichtbaar zijn. Op de website www.hervormdwijk.nl is hier een 

link te vinden. http://www.hervormdwijk.nl/luister-live/ 

• Gemeenteleden die klachten hebben van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts worden 

verzocht niet naar de kerk te komen en indien mogelijk via kerktelefoon of internet mee te 

luisteren. Dit geldt ook wanneer een ander gezinslid deze klachten heeft.  

• In het kerkgebouw zullen wij niet meer dan 22 kerkgangers toelaten. Omdat wij in de 

afgelopen weken gezien hebben dat er zo’n 50 bezoekers per dienst waren, willen wij 

degenen die dit willen blijven doorzetten allen de gelegenheid geven om een dienst fysiek in 

de kerk bij te wonen. Voor de morgendienst willen wij alle gemeenteleden die toch fysiek 

willen deelnemen aan de dienst met beginletter van de achternaam A t/m M de mogelijkheid 

geven en voor de avonddienst N tot en met Z de mogelijkheid geven. In de week erop zal dit 

weer omgedraaid worden dus N t/m Z morgendienst en A t/m M avonddienst.  

• Toegang tot de kerk is alleen mogelijk via de toreningang om ons strikt aan deze regel te 

kunnen houden. Gezien beperkte bezoekers zal toren pas vanaf 9.15 en 18.15 open zijn. 
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• Als het aantal van 22 personen is bereikt, zullen wij helaas gemeenteleden moeten verzoeken 

alsnog thuis mee te luisteren. Gezien nadrukkelijk verzoek om bijeenkomsten zoveel mogelijk 

te beperken en er nu ook mogelijkheid voor video is zullen wij Rehoboth niet meer als uitval 

gebruiken.  

• We verzoeken degenen die de dienst fysiek meemaken om ook echt verspreid te gaan zitten 

(bijv. ook in de kerkzaal). Dit mede in verband met het ‘oogpuntencontact’ van de 

voorganger. De ‘zangers’ kunnen eventueel wat meer voorin de kerk plaatsnemen. 
• Wilt u de 2 meter afstand ook aanhouden bij het naar buiten gaan na de dienst.  

• Voor degenen die digitaal meeluisteren kan de collecte over gemaakt worden op NL11 RABO 

0373 3023 20, ten name van Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden). Het bedrag zal 

verdeeld worden over de verschillende collectes. 

• Er zal geen kinderoppas, zondagschool en kerkauto zijn tot nader bericht. 

 

Dit bericht wordt via de website en via e-mail verspreidt. Heeft u geen mail ontvangen en wilt u 

update vanuit de kerkenraad wel digitaal ontvangen vragen wij u uw e-mail adres door te geven aan 

scriba@hervormdwijk.nl met vermelding van e-mail adres naam en gewoon adres zodat we u ook 

digitaal op de hoogte kunnen houden. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Opnieuw geldt laat ons ook in deze tijden ons vertrouwen in de HEERE stellen en vanuit onze 

gemeente de noden en zorgen van onszelf, omgeving en de wereld  op blijven dragen in het gebed.  

 

Met broederlijke groet,  

 

Namens de kerkenraad van de  

Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) 

 

 

 

N.Swart    

Scriba      
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