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Hervormde Gemeente
Wijk (bij Heusden)

Wijk en Aalburg, 20 juni 2020
Betreft: Erediensten uitbreiding fysieke aanwezigheid vanaf zondag 5 juli 2020.
Aanmelding uiterlijk 29 juni 2020
Geacht gemeentelid,
Vanuit de overheid is het mogelijk om vanaf 1 juli met 100 personen in een gebouw aanwezig te zijn.
Op basis hiervan willen wij ook weer vanaf 5 juli Erediensten houden met fysieke aanwezigheid van
100 personen.
Gezien wij normaal een 250 tot 300 kerkgangers hebben en wij maar plaats hebben voor 100
personen, willen wij als volgt omgaan met de fysieke aanwezigheid in de diensten. Een ieder die in de
komende periode tot 1 september aanwezig wil zijn bij de Erediensten willen wij vragen zich uiterlijk
29 juni te melden liefst via e-mail : scriba@hervormdwijk.nl Geef hierbij aan met hoeveel personen u
fysiek de dienst wil bijwonen. Wilt u ook aangeven in welke periode u op vakantie bent en dus niet
ingeroosterd hoeft te worden. Mocht u zich niet via e-mail kunnen aanmeldden dan kan dit via tel
0416316370. Op basis van alle aanmeldingen zullen wij een rooster maken voor juli en augustus wie
wanneer de dienst kan bijwonen. U ontvangt hierover via e-mail bericht op uiterlijk 3 juni.
Zang tijdens de dienst
Volgende week worden de resultaten van een onderzoek verwacht rondom zingen en verspreiding van
corona virus. Wij hopen u dan ook volgende week aan te kunnen geven of er mogelijk aanpassing
komt hoe wij met zingen tijdens de Eredienst om kunnen gaan. Voor nu blijft onderstaande afspraak
staan.
Verder blijven de onderstaande zaken van toepassing.













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 willen kwetsbare personen (ouderen, personen met verminderde weerstand) nadrukkelijk
oproepen om ook in de komende periode, via kerktelefoon of internet
http://www.hervormdwijk.nl/luister-live/ de diensten bij te blijven wonen.
Gemeenteleden die klachten hebben van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts worden
verzocht niet naar de kerk te komen. Dit geldt ook wanneer een ander gezinslid deze klachten
heeft.
In het kerkgebouw zullen wij niet meer dan 100 kerkgangers toelaten. Alleen gemeenteleden
die zich aangemeld hebben en bevestiging hebben gekregen om op die datum en tijdstip de
dienst fysiek bij te wonen worden toegelaten.
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.
Bij fysieke aanwezigheid in de dienst bij de zangmomenten alleen zacht op “praatniveau” de
Psalmen meezingen.
We verzoeken een ieder om alleen plaats te nemen in de aangewezen banken en tussen
gezinnen of personen minimaal 2 meter afstand in de bank te bewaren.








Bij de ingang van de kerk is desinfectie gel aanwezig. Wij vragen alle kerkgangers om vooraf
handen te desinfecteren. Tevens zullen tussen de diensten op zondag de gebruikte banken
gedesinfecteerd worden.
Wilt u de 1,5 meter afstand ook aanhouden bij het naar binnen komen en naar buiten gaan
van het kerkgebouw. Bij binnenkomst vragen wij u het pad aan de zijde van de bakker te
gebruiken om binnen te komen. Bij het verlaten van de kerk willen wij u vragen het pad aan
de zijde van het gemeentehuis te gebruiken. Bij het verlaten willen wij u vragen dit met
gepaste afstand te doen, bank voor bank, beginnend bij eerste bank vooraan aan
gemeentehuis zijde en als laatste voorste bank aan de zijde van de bakker.
Er zal nog geen rondgang zijn voor de collecte en ook bij de uitgang zal er geen collecte
plaatsvinden. Voor alle gemeenteleden blijft gelden dat de collecte over gemaakt worden op
NL11 RABO 0373 3023 20, ten name van Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) met
vermelding van de datum van de zondag. Het bedrag zal verdeeld worden over de
verschillende collectes.
Er zal geen kinderoppas en kerkauto zijn tot nader bericht.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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.

Met broederlijke groet,
Namens de kerkenraad van de
Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden)

N.Swart
Scriba

