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Wijk en Aalburg, 19 Augustus 2020 

 

Betreft: Aanwezigheid diensten vanaf 1 september en Winterwerk 

 

Geacht gemeentelid, 

 

Middels deze mail willen wij u op de hoogte brengen over de kerkgang vanaf zondag 23 augustus en 

tevens over de opstart en aanpassingen ten opzichte van het “reguliere” Winterwerk in relatie tot de 

corona maatregelen. Uiteraard geldt bij alle zaken die we hieronder schrijven dat dit gebaseerd is op 
de huidige situatie rondom Corona. Mocht de situatie veranderen zullen wij hierover u steeds 

informeren. Om gemakkelijk te communiceren met u als gemeentelid willen we nog eenmalig vragen 
indien u dit nog niet heeft gedaan uw e-mail adres door te geven zodat we u op kunnen nemen op de 

mailinglijsten. U kunt dit doorgeven aan scriba@hervormdwijk.nl 
 

Gang van zaken in de Erediensten  
 
Aanwezigheid diensten  

We zijn dankbaar dat er elke week meer gemeenteleden zijn die de stap zetten om fysiek de diensten 
bij te wonen. Fijn dat dit weer kan. Uiteraard denken we ook aan de kwetsbare groepen die er heel 

begrijpelijk voor kiezen nog niet de gang naar de kerk te maken maar digitaal te blijven meeluisteren. 

We hopen dat u ook met de mogelijkheden van beeld die zijn toegevoegd de diensten goed kunt 
blijven volgen. We willen als kerkenraad een beroep doen op gemeenteleden die niet onder de 

kwetsbare doelgroep vallen en nog niet de fysieke stap weer naar de kerk te hebben gezet de stap 
toch te maken. Het is goed, daar waar het kan, als gemeente fysiek bij elkaar te zijn in de Eredienst 

om zelf gevoed te worden maar ook als gemeente God lof te prijzen. Wij hopen ook in komende 

weken weer meer gemeenteleden fysiek te zien. 
   

Kijkend naar de hoeveelheid gemeenteleden die zich tot op heden hebben opgegeven voor de 
kerkdiensten vanaf zondag 23 augustus is er een verdeling gemaakt op basis van een alfabetische 

indeling. Hieronder staat het rooster wanneer het voor u mogelijk is de dienst fysiek bij te wonen. 

Vooraf aanmelden is niet meer noodzakelijk. Indien uw achternaam aan de beurt is om fysiek in de 
dienst aanwezig te zijn, willen wij u vragen om uiterlijk 5 minuten voor de start van de dienst 

aanwezig te zijn.  
Waarin we in afgelopen weken wat soepeler konden zijn om toch gemeenteleden toe te laten die qua 

alfabet niet aan de beurt waren zullen we hier wat strikter in moeten zijn, gezien aantal beschikbare 
plaatsen. Bent u qua achternaam niet ingeroosterd in een dienst maar wilt u wel graag de dienst 

fysiek bijwonen dan zullen wij u vragen te wachten tot 5 minuten voor de dienst. Op dat moment 

zullen we dan kijken of er nog beschikbare plaatsen zijn en u toch de dienst fysiek bij kunt wonen in 
het kerkgebouw. Indien er in het kerkgebouw geen plaatsen over zijn, kunt u in het gemeentehuis de 

dienst digitaal meeluisteren. Alleen op deze wijze kunnen wij er gezien de capaciteit van het aantal 
plekken ervoor zorgen dat elk gemeentelid in ieder geval 1 keer per zondag de Eredienst fysiek kan 

bijwonen.  

 
 

 
 

 

Hervormde Gemeente 

Wijk (bij Heusden) 

 
 

 

 
 



Zondag Dienst Aanwezig 

23 augustus 9.30 uur leden met achternaam A t/m M 

23 augustus 18.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

30 augustus 9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

30 augustus 18.30 uur leden met achternaam A t/m M 

6 september 9.30 uur leden met achternaam A t/m M 

6 september 18.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

13 september 9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

13 september 18.30 uur leden met achternaam A t/m M 

20 september 9.30 uur leden met achternaam A t/m M 

20 september 18.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

27 september 9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

27 september 18.30 uur leden met achternaam A t/m M 

4 oktober 9.30 uur leden met achternaam A t/m M 

4 oktober 18.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

11 oktober 9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

11 oktober 18.30 uur leden met achternaam A t/m M 
 

NB: Als u bijvoorbeeld Van Giessen heet, dan gaat het om de G van Giessen, om te kijken voor welke 
dienst u bent uitgenodigd. 

 
Voor het bijwonen van de diensten blijven de volgende uitgangspunten gelden: 
 

• 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;  

• Bij het binnengaan van de kerk zal nadrukkelijk gevraagd worden naar eventuele 

gezondheidsklachten;  

• Iedereen die de dienst bijwoont zal bij het naar binnengaan van de kerk worden 

geregistreerd. Dit om aan de eis te voldoen om inzichtelijk te hebben wie aanwezig zijn;  

• Neem alleen plaats in de aangewezen banken. Dit kan betekenen dat u niet op uw 

vertrouwde plaats kan zitten. Wij vragen begrip voor deze situatie; 

• Gezinnen nemen allen plaats in dezelfde bank, hierdoor is er meer plaats beschikbaar voor 

andere gemeenteleden; 

• Als u plaatsneemt in een lege bank vragen wij u zover mogelijk door te schuiven in de bank 
waarbij linkse en rechtse zitplaats in een bank altijd wordt vrijgehouden; 

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

kunnen houden. Indien kerk vol is zal er toegang tot de galerij verleent worden; 

• 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. Voor de kerkzaal 

kan de achteruitgang gebruikt worden bij het verlaten van de kerk. Ook hier geldt 

gemeentehuis achterste bank in kerkzaal als eerste en achterste bank bakkerijzijde als laatste; 

• Er zal geen rondgang zijn voor de collecte. Collecten kunnen over gemaakt worden op NL11 
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van de datum van de zondag. Het bedrag zal verdeeld worden over de verschillende collecten. 

Voor degenen die niet in staat zijn om digitaal over te maken, (heeft onze voorkeur), zal er 
onder de toren één collectezak zijn waarin gaven gegeven kunnen worden. Ook hier worden 

de opbrengsten over de verschillende collectedoelen verdeeld; 

• Er zal geen kerkauto zijn; 

• Voor wat betreft de kinderoppas zullen wij die in september op gaan starten. Exacte datum 
wordt u nog over geïnformeerd via de Voetius; 

 

Zingen in de diensten 
Naar aanleiding van het rapport van de PKN kan er weer gezongen worden in de Eredienst. Uit dit 

rapport is naar voren gekomen dat, afhankelijk van de hoeveelheid ruimte in een gebouw en 
aanwezige ventilatie, zingen mogelijk is. Met behulp van een beschikbaar gestelde rekentool van de 

PKN is gebleken dat het aantal kerkgangers dat wij toelaten, zo rond de 100, ook het aantal is 
waarmee in onze kerk ongeveer 15 minuten gezongen kan worden, waarbij verspreidingsrisico bij een 

mogelijke besmetting beperkt blijven. Omdat zingen een wezenlijk onderdeel van de Eredienst is 

willen wij dan een stap zetten op weg naar op termijn weer “reguliere” gemeentezang”. 
Omdat wij op de grens zitten van aantal toelaatbare personen waarbij zang mogelijk is, kiezen wij er 

voor om als gemeente weer te zingen maar dit nadrukkelijk nog ingetogen te doen. In de afgelopen 
weken hebben we vaak een couplet per zangmoment gehad. Hierbij bleven we ruimschoots binnen de 

grenzen (Vaak 7 minuten zingen). Aantal coupletten per zangmoment zal dan ook weer worden 

uitgebreid waarbij we wel strikt de norm blijven hanteren. Hiermee vinden wij ons inziens een balans 
om zoveel mogelijk kerkgangers weer te kunnen ontvangen, gemeentezang weer te hebben, maar 

doen we dit bewust ingetogen om risico te blijven beperken.    

 
Bijzondere diensten 
 
Viering Heilig Avondmaal. 

De viering van het Heilig Avondmaal op zondag 6 september zal plaatsvinden in zowel de ochtend als 

de avonddienst. In beide diensten zal er Avondmaal gehouden worden, zodat elk Gemeentelid los van 

de indeling op alfabet van die dag in de ochtend of avonddienst kan deelnemen. Over de wijze van 

Avondmaalvieren: het afstand-houden, aparte cupjes wijn en afzonderlijke schalen met voorgesneden 

stukjes brood wordt u geïnformeerd via de Voetius. 

Het bezinningsuur zal plaatsvinden op woensdag 2 september in het kerkgebouw en zal uitgezonden 

worden met beeld. We zijn in overleg met Wijkestein of we ook daar de viering van het Heiliug 

Avondmaal kunnen houden.    

 

Winterwerk 
 
In september zal het winterwerk weer van start gaan. Onderstaand vindt u per onderdeel een korte 

toelichting en aandachtpunten bij de diverse activiteiten 

 

Startdag september 

Op 19 september zullen wij de startdag houden. Hierbij zullen wij ook het nieuwe gemeentehuis in 

gebruik nemen. De preekbespreking na de dienst op 20 september zullen wij nog niet houden omdat 

het lastig is in kleine groepjes uit elkaar te gaan met 1,5 meter. 

 

Jeugdclubs, Catechisatie en zondagschool 

Gezien de scholen weer starten zal ook het jeugdwerk, catechisatie en zondagschool weer opstarten. 

Voor deze activiteiten zullen we steeds nauw blijven volgen wat de scholen doen. 

 

Vrouwen verenigingen avonden en ochtenden 

Deze activiteiten zullen regulier opgestart worden. Er zal nog rechtstreeks communicatie plaatsvinden 

vanuit leiding naar de leden van deze verenigingen. 



Gebedskring 

Deze kring is ook in de afgelopen periode doorgegaan. Deze activiteiten zullen allemaal vanuit de kerk 

plaatsvinden en niet in huisverband. 

 

Ouderenmiddagen 

Omdat ouderen onder de kwetsbare doelgroepen vallen zullen wij vooralsnog geen ouderenmiddagen 

organiseren. Laten we als gemeente extra aandacht voor deze doelgroep hebben, voor deze categorie 

is de huidige situatie extra lastig gezien er nadrukkelijk nog wordt geadviseerd niet fysiek deel te 

nemen aan activiteiten. 

 

Bijbelkring 

Omdat het lastig is om op 1,5 meter in groepjes uit elkaar te gaan en verwachting is dat een aantal 

leden nog niet fysiek zullen komen, willen wij tot de Kerst de Bijbelkring anders inrichten. Gezien de 

positieve geluiden over de woensdagavondlezingen die er zijn geweest, willen wij ervoor kiezen tot de 

Kerst dit door te zetten ook als vervanging van de Bijbelkring. Eens per twee weken, op woensdag, zal 

er een Bijbellezing met uitleg zijn vanuit de kerk. Er zal die avond niet gezongen worden. Iedereen 

kan deze lezingen met uitleg fysiek bijwonen in het kerkgebouw of digitaal volgen. We hopen op deze 

wijze wellicht ook een moment te creëren waarop ouderen ook naar de kerk kunnen komen waarbij 

het minder “gevuld” is.  

 

Huiskringen 

Er zal in september nog een evaluatie gepland gaan worden rondom de huiskringen. Informatie 

hierover volgt via de Voetius. Op die avond zal bepaald worden hoe we hier voor komend 

winterseizoen mee door zullen gaan. Via de Voetius zal een ieder hiervoor uitgenodigd worden.  

 

Sing-in 

Voor de sing-in zijn wij op zoek naar nieuwe leiding. Na het vele jaren gedaan te hebben, heeft 

Miranda Vos aangegeven het stokje graag over te dragen. Wij willen haar ontzettend bedanken voor 

de vele jaren waarin zij dit heeft geleid. Graag komen wij in contact met personen die de sing-in door 

willen zetten. Samen met de nieuwe leiding willen wij dan kijken hoe we dit voor het komend seizoen 

in kunnen richten. Wij hopen dat zich gemeenteleden melden. Dit kan bij de scriba.  

 

Huisbezoek 

Ook het huisbezoek zal weer opgestart worden waarin nadrukkelijk uiteraard vooraf contact is met de 

vraag of u als gemeentelid, gezien corona situatie het op prijs stelt dat wij langskomen. Tevens zal er 

gevraagd worden of u gezondheidsklachten heeft en uiteraard zorgen wij ervoor dat de broeders die 

op bezoek komen ook geen klachten hebben.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zien uit naar de verdere 

uitbreiding van het aantal fysieke personen in de Eredienst en de opstart van het Winterwerk. Het is 

goed om naar gewoonte steeds met het Woord van God als Gemeente op diverse wijze bezig te 

blijven. We hebben de dagelijkse voeding vanuit het Woord zo hard nodig. Wij willen u dan ook 

vragen om samen met ons te blijven bidden dat God ook de activiteiten in komend Winterseizoen wil 

blijven zegenen.   

 

Met broederlijke groet,  

 

Namens de kerkenraad van de  

Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) 

 



N. Swart    

Scriba   

 

 


