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Scriba: N. Swart 

Postbus 85 

4260 AB WIJK EN AALBURG 

Tel.  : 0416 – 316370 

Email : scriba@hervormdwijk.nl 

 

 

 

Wijk en Aalburg, 18 december 2020 

 

Betreft: Erediensten tot en met eind januari, bijzondere diensten en verenigingswerk 

 

Geacht gemeentelid, 

 

De situatie rondom corona is de afgelopen periode verslechterd en de minister president heeft 

afgelopen maandag verdere maatregelen aangekondigd. Wij hebben als kerkenraad afgelopen 

donderdag weer de afweging gemaakt hoe om te gaan met het houden van diensten voor de 

komende periode. Wij zien wel dat er door de omstandigheden wel kritisch gekeken moet worden 

naar de hoeveelheid aanwezige personen in de Erediensten. In afgelopen weken zien we al dat er 

weer meer gemeenteleden ervoor kiezen om thuis diensten digitaal mee te kijken en het aantal 

fysieke kerkgangers weer wat afneemt. Met dit in ogenschouw nemend en we toch graag voor degene 

die fysiek aanwezig willen zijn dit een keer per zondag mogelijk te blijven houden willen wij de huidige 

wijze van toegang tot de fysieke Erediensten handhaven. Wel hebben wij wat aanpassingen gemaakt 

op de bijzondere diensten die in de komende twee weken plaatsvinden om hoeveelheid fysieke 

kerkgangers te beperken. 

Onderstaand is aangegeven hoe dit in zijn werk gaat.  

 

Verder hebben wij nog mededelingen rondom de bijzondere diensten en de verenigingsactiviteiten in 

januari.  

 

Regels fysieke aanwezigheid 1 mogelijkheid per zondag alsmede 1e kerstdag. 
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 is 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 niet mogelijk de dienst toch fysiek bij te 

wonen.  
 

 

Zondag Dienst Aanwezig 

25 december 9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

25 december 18.30 uur leden met achternaam A t/m M 

27 december 9.30 uur leden met achternaam A t/m M 

27 december 18.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

3 januari 9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

3 januari 18.30 uur leden met achternaam A t/m M 

10 januari 9.30 uur leden met achternaam A t/m M 

10 januari 18.30 uur leden met achternaam N t/m Z 
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17 januari 9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

17 januari 18.30 uur leden met achternaam A t/m M 

24 januari 9.30 uur leden met achternaam A t/m M 

24 januari 18.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

31 januari 9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

31 januari 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. 

• 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). 

 
Kerkgang 31 december en 1 januari 

Voor diensten op 31 december en 1 januari zal er geen alfabet gehanteerd worden en is toegang vrij 
van alfabet. Voor de oudejaarsdienst willen wij nadrukkelijk voorrang verlenen voor het bezoeken van 

de kerkdienst aan hen die nauwe banden hebben gehad met de overledenen, zoals familie. Houd u 
daar dan ook rekening mee, want de kerk mag niet te vol zijn. We willen u daarom graag wijzen op 

de mogelijkheid om de dienst thuis mee te kijken. 

 
Kerstviering zondagschool en jeugdclubs kerstavond en 2e kerstdag (Zonder ouders) 

Op Kerstavond 24 december vindt er in aansluiting op de Kerststerrenspeurtocht een kerstavond-
samenkomst plaats in de kerk. Vanaf 20.00 uur kunt u deze uitzending meekijken/beluisteren via de 

website van de kerk. Met een aantal zangers zullen we verschillende kerstliederen zingen. Verder kunt 

u luisteren naar een gedeelte uit het Kerstevangelie, een gedicht en een kort verhaal voor de 
kinderen, afgewisseld met een aantal muziekfragmenten. We zullen maximaal 30 personen toelaten in 

de kerk om fysiek deze avond bij te wonen.  
 

De viering van kerstfeest van de zondagschool en clubs op 2e kerstdag om 9.30 uur zal dit jaar alleen 

met de kinderen fysiek in de kerk gevierd worden. Gezien de nieuwe maatregelen vinden wij viering 
met ouders dat er een te grote groep fysiek in de kerk is. Wij vragen dan ook alle belangstellende de 

viering digitaal mee te kijken. Met het hernieuwde camera systeem zal de viering ook goed in beeld 
zichtbaar zijn. 

 
De liturgie van beide bijeenkomsten is via de website beschikbaar. 

 

Geen catechisatie, en zondagschool en clubs eerste twee weken januari 
Gezien sluiting van de scholen zal de zondagschool in verband met oefenen voor kerst op 20 

december nog doorgaan. Verder zullen in ieder geval tot 19 januari de clubs, catechisatie en 
zondagschool geen doorgang vinden. Na de persconferentie van 12 januari zullen wij besluiten hoe we 

hier verder mee om zullen gaan. 
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Luiden klokken 

Er zijn stemmen opgegaan in de Tweede Kamer om op 31 december te middernacht om 24.00 uur 
zoveel mogelijk de klokken van de kerken in ons land te luiden als teken van verbondenheid in deze 

corona-tijd, waarin zoveel op losse schroeven is komen te staan.  ‘Schrikt’ u dus niet als de klokken te 
middernacht gaan luiden en zo een nieuw jaar ingeluid wordt.  

 

 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  

 


