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Wijk en Aalburg, 8 oktober 2020
Betreft: Erediensten vanaf 11 oktober en doopdienst
Geacht gemeentelid,
Vanuit de media heeft u wellicht vernomen dat er vanuit de PKN adviezen zijn gegeven over het
aantallen kerkgangers per dienst. Als kerkenraad zijn wij bij elkaar geweest en hebben wij overlegd
hoe in het licht van deze adviezen, die we zorgvuldig overwegen, wij de Erediensten in de komende
periode willen inrichten.
Voor het inrichten van de diensten zijn voor ons een aantal zaken van belang geweest waarin wij
geprobeerd hebben een zo goed mogelijke afweging te maken en balans te vinden tussen
onderstaande zaken:
•
•
•
•
•
•
•

Als kerkenraad willen wij ons laten leiden door het vertrouwen in God en willen wij ons niet
laten leiden door angst;
De voortgang van de Erediensten vinden we zeer belangrijk. Deze moeten worden voortgezet
met de beschikbare middelen die er zijn en zonder het nemen van onnodige risico’s.
We zijn als kerkenraad van mening dat we tot nu toe op verantwoorde wijze onze
erediensten konden invullen. Uit de cijfers blijkt (zie RIVM) dat erediensten nauwelijks voor
besmettingen hebben gezorgd;
Vanuit de overheid en landelijke kerk wordt geadviseerd maximaal 30 kerkgangers toe te
staan in de erediensten;
Corona maatregelen moeten goed gehandhaafd kunnen worden en op alle momenten moet
het mogelijk zijn voldoende afstand te houden;
Wij willen graag alle gemeenteleden die dit willen 1 keer per zondag de mogelijkheid blijven
bieden fysiek naar de kerk te komen;
Er zijn door aanschaf van nieuw camera systeem goede middelen om ook vanuit huis mee te
kijken indien er geen mogelijkheid is om naar de kerk te gaan / komen;

Dit heeft geresulteerd dat wij op de volgende wijze met de Erediensten willen omgaan:
Regels fysieke aanwezigheid 1 mogelijkheid per zondag.
Om iedereen in ieder geval 1 keer per zondag de mogelijkheid te blijven bieden om fysiek in het
kerkgebouw aanwezig te kunnen zijn willen we op de volgende wijze invulling geven aan
aanwezigheid in deze diensten: De volgende regels zijn van toepassing:
•
•

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
noodzakelijk.
Bent u qua achternaam niet ingeroosterd is het om de aantallen kerkgangers toch wat te
beperken en het lastig afstand houden onder de toren te voorkomen, vanaf zondag 11
oktober niet meer mogelijk de dienst toch fysiek bij te wonen indien u niet ingeroosterd bent.
Met andere woorden: het is niet meer mogelijk om 5 minuten voor de dienst alsnog de kerk
binnen te gaan, wanneer u voor dat dagdeel niet bent ingeroosterd.

Zondag
11 oktober
11 oktober
18 oktober
18 oktober
25 oktober
25 oktober
1 november
1 november
8 november
8 november
15 november
15 november

Dienst
9.30 uur
18.30 uur
9.30 uur
18.30 uur
9.30 uur
18.30 uur
9.30 uur
18.30 uur
9.30 uur
18.30 uur
9.30 uur
18.30 uur

Aanwezig
leden met achternaam N t/m Z
leden met achternaam A t/m M
leden met achternaam A t/m M
leden met achternaam N t/m Z
leden met achternaam N t/m Z
leden met achternaam A t/m M
leden met achternaam A t/m M
leden met achternaam N t/m Z
leden met achternaam N t/m Z
leden met achternaam A t/m M
leden met achternaam A t/m M
leden met achternaam N t/m Z

NB: Als u bijvoorbeeld Van Giessen heet, dan gaat het om de G van Giessen, om te kijken voor welke
dienst u bent uitgenodigd.
• Er zal in de ochtenddiensten ook steeds kinderoppas aanwezig zijn in Rehoboth.
Voorwaarden bijwonen diensten
Als kerk willen wij strikt de corona maatregelen hanteren. De volgende zaken zijn dan ook van
toepassing:
• 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.
• 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
geweest bij de diensten indien er een besmetting is geconstateerd.
• Bij registratie geeft u aan de gezondheidscheck te hebben gedaan (zie hiervoor ook de
bijlage).
Doopdienst 11 oktober (beschikbaarheid plaatsen)
Op 11 oktober zal er in de ochtenddienst de bediening van de heilige doop plaatsvinden. Bij deze
gebeurtenis zijn wij uiteraard als gemeente betrokken, maar dit zijn ook momenten waar de familie
graag bij aanwezig is. Om hier een juiste balans in te hebben zullen op 11 oktober 30 plaatsen voor
familie zijn gereserveerd. De overige plaatsen op 11 oktober zijn vrij voor gemeenteleden met
achternaam N t/m Z. Mochten deze plaatsen vol zijn zullen wij u toch moeten vragen om alsnog thuis
mee te kijken/luisteren. Wij vragen alvast begrip voor deze situatie.
Zingen in de diensten
Omdat we met genoemde maatregelen niet de volle capaciteit benutten van de kerk en wij het
voortzetten van de gemeentezang erg belangrijk vinden zullen, wij de gemeentezang op ingetogen
wijze blijven voortzetten. Wel zullen we het aantal coupletten per zangmoment weer beperken.
Het wel of niet naar de kerk komen ligt dus voor uw eigen verantwoordelijkheid. Dit is iets wat u zelf
moet wegen voor het aangezicht van God hoe u hierin wilt handelen. Als kerkenraad vinden wij het
belangrijk dat wij in deze omstandigheden de mogelijkheid open houden om 1 keer per zondag fysiek
de Eredienst bij te blijven wonen .
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met broederlijke groet,
Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden)
N. Swart
Scriba

