
Diensten voorlopig met tachtig kerkgangers  
 

Besluiten 

De kerkenraad heeft dinsdag 7 juli 2020 besloten dat de ochtenddiensten vanaf zondag 12 juli 

2020 kunnen worden bijgewoond door tachtig kerkgangers (plus medewerkers aan de dienst).  

 

Om te voorkomen, dat er meer dan tachtig mensen voor de deur staan, moeten mensen zich 

per mail aanmelden voor de diensten via aanmeldenkerkdienst@hoeksteenkerk.nl  U moet 

aangegeven met hoeveel huisgenoten (zie hierna) u komt. Via een bepaald systeem (zie apart 

bericht) worden tachtig mensen per dienst uitgenodigd.   

 

Zondag 19 juli is er (extra) een Doopdienst om 14:30 uur. Voor het bijwonen van deze dienst 

worden de familieleden en bekenden van de doopouders uitgenodigd.  

 

De Jongerendienst van 23 augustus 2020 kan ook door tachtig kerkgangers worden 

bijgewoond. Om te voorkomen, dat deze dienst “volstroomt” met volwassenen, is er een 

ander mailadres voor het aanmelden, nl (aanmeldenjongerendiensten@hoeksteenkerk.nl.  
 

Voor een deel van de zondagavonden blijft het jongerenmoment, op andere zondagavonden is 

er een online dienst (dus geen kerkgangers in de dienst), waarin deels onze eigen predikanten 

voorgaan, maar ook gastpredikanten: Ds. Woudenberg (12 juli) en Ds. Borst (19 juli).   

 

Bij voldoende aanmeldingen (6 of meer kinderen per groep) zullen ook de kinderoppas en de 

kindernevendienst vanaf 19 juli weer opstarten 

 

Toelichting 

Begin juni mochten de kerken maximaal dertig kerkgangers (plus medewerkers) toelaten.  

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft in overleg met de rijksoverheid en het RIVM 

een protocol voor de kerkdiensten gemaakt. In dat protocol staan de maatregelen, die kerken 

in acht moeten nemen voor een veilige dienst (o.a. de bekende anderhalve meter afstand 

houden). Deze maatregelen hebben we voor onze situatie uitgewerkt en toegepast in de 

diensten. De PKN noemde juni een “oefenmaand”. Dat hebben we in juni gedaan in drie 

diensten met in elke dienst een aantal leden van de kerkenraad en een aantal medewerkers. 

Gaandeweg zijn nog wat kleine verbeteringen aangebracht. Uiteindelijk was de conclusie, dat 

we alle maatregelen goed hebben toegepast.  

 

Vanaf het begin gold, dat huisgenoten (ouders, kinderen en eventueel grootouders, die op één 

adres wonen) wel naast elkaar mogen zitten. Bij de diensten staan daarom de stoelen zodanig 

opgesteld, dat er aansluitende plaatsen zijn voor 2, 3, 4 of meer huisgenoten en losse stoelen 

voor mensen die alléén komen.   

 

Het PKN protocol werd regelmatig aangepast op basis van de laatste gegevens. In de 

aanpassing van 11 juni stond: “gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt 

een grote bron van besmetting te zijn”. Dus hebben we sindsdien geen gemeentezang meer.  

 

Op 25 juni werd bekend gemaakt, dat er vanaf 1 juli 2020 een onbeperkt aantal mensen 

aanwezig mag zijn bij (religieuze) bijeenkomsten, mits de 1,5 meter onderling gehandhaafd 

wordt en mensen van te voren gevraagd wordt of ze symptomen van covid-19 vertonen.   

 

Omdat ons land nog niet corona-vrij is, heeft de kerkenraad besloten om niet tot het maximale 

aantal mensen te gaan (ca 100 of 130 personen afhankelijk van het aantal bij elkaar staande 

stoelen voor huisgenoten). Er is besloten, dat er in juli en augustus tachtig kerkgangers (plus 

medewerkers aan de dienst) worden toegelaten. Rekening houdend met de vereiste onderlinge 

afstand, passen die in kerkzaal. . 
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De kerkenraad stond op het punt om te besluiten, dat de gemeente weer kan zingen in de kerk. 

Vlak daarvoor vond iemand op zijn telefoon het volgende nieuwsbericht: “RIVM bevestigt 

dat besmetting via kleine druppels ook mogelijk is” (Stentor 8 juli 2020). Deze kleine 

druppels kunnen o.a. door het zingen worden voortgebracht. Na dit bericht werd (met spijt) 

voorlopig afgezien gemeentezang. Veiligheid gaat voor!     

 

Wat ten aanzien van zang wel mag, is het opstellen van een beperkt aantal zangers en 

instrumentalisten. Daarbij moet een afstand van minimaal 3 en bij voorkeur 5 meter qua 

zangrichting tussen de zanger(s) en de gemeenteleden in de kerk in acht worden genomen. 

 

De kerkenraad heeft ook besloten, dat bij voldoende aanmeldingen (6 of meer kinderen per 

groep) ook de kinderoppas en de kindernevendienst vanaf 19 juli weer opstarten.  

 

Begin september beziet de kerkenraad op basis van de dan geldende situatie opnieuw hoeveel 

mensen de diensten kunnen bijwonen.    

 


