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De afgelopen kerkenraadsvergadering hebben we gesproken over de diensten en de 

(on)mogelijkheden van de invulling daarvan. Twee belangrijke onderwerpen, zingen en 

avonddiensten, noemen we eerst apart en daarna volgt een overzicht van de diensten op zondag. 

Zingen: het is vooralsnog niet mogelijk om te zingen tijdens de kerkdiensten. Hier speelt vooral mee 

dat we een modern kerkgebouw hebben met een laag plafond. De lucht die we uitademen kan zich 

over weinig ruimte verspreiden. De lucht in de ruimte is dus snel ‘vol’. De kerkrentmeesters volgen 

de ontwikkelingen en ook de mogelijkheden van ventilatie. Iedere maand beoordelen we de situatie 

opnieuw. 

Koorrepetities zijn wel mogelijk, maar binnen strenge eisen. Bij een kerkdienst zijn er veel meer 

mensen en zijn we ook veel langer in de ruimte. Daarom is zingen in de dienst nog niet mogelijk. 

Avonddiensten: het aantal mensen dat de kerkdienst wil bezoeken neemt steeds verder toe. Om 

mensen daar de ruimte voor te geven, stellen we ook de avonddienst weer open voor bezoekers. 

We beginnen hiermee op 4 oktober. Als u aangemeld bent voor de kerkdiensten, krijgt u vanzelf een 

uitnodiging. 

De avonddiensten zullen een rustig en eenvoudig karakter hebben. Dit om de extra 

voorbereidingstijd te beperken.  

We volgen hierbij in grote lijnen het rooster van voor de corona-maatregelen. Dat betekent 

(gemiddeld): 2x per maand één van de eigen predikanten, 1x per maand een jongerendienst en 1x 

per maand onze jeugdwerkers. We zijn daarbij dankbaar voor de talloze keren dat onze 

jongerenwerkers het moment voor hun rekening hebben genomen. 

 

Een overzicht van de diensten: 

Ochtenddienst: 

- Er kunnen kerkgangers aanwezig zijn, ongeveer 80. Aanmelden hiervoor is mogelijk via 

aanmeldenkerkdienst@hoeksteenkerk.nl en de uitnodigingen worden gericht verstuurd in 

de week voorafgaand aan de dienst. 

- Er kan voorlopig nog niet gezongen worden. We gebruiken een mix van digitale en live 

muziek. Het orgel en 2-3 voorzangers zingen namens ons. Als we weer kunnen zingen, 

bouwen we de voorzang af. 

- We betrekken de mensen thuis ook bij de dienst. Dat gebeurd door het aansteken van de 

kaarsen, een kindermoment en soms ook delen van de liturgie die eerder zijn opgenomen 

(bijv. Schriftlezing). 

Doopdienst in de middag: 

- Doopdiensten vinden op zondagmiddag plaats, zodat familie en vrienden de mogelijkheid 

hebben om aanwezig te zijn. Per keer worden er 4-5 kinderen gedoopt. 

- We werken zoveel mogelijk met onze eigen muziekgroep: Go(u)d. 
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Avonddiensten: 

- Vanaf 4 oktober kunnen er weer mensen aanwezig zijn. De procedure is hetzelfde als bij de 

ochtenddienst. 

- De jongerendiensten volgen hun eigen ritme, waarbij de jongeren voorrang hebben. 

- Het is een rustige en eenvoudige dienst, met ruimte om uitgebreider bij een thema of 

Bijbelgedeelte stil te staan. De muziek is alleen digitaal, dit vanwege de voorbereidingstijd. 


