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Beste gemeenteleden, 

Op 12 januari was de persconferentie van onze regering rond de maatregelen om het corona-virus in 

te dammen. De aangekondigde maatregelen zijn een verlenging van de lockdown. Dat betekent dat 

de maatregelen zelf maar weinig veranderen. Alleen voor het zingen zijn er wijzingingen. Hieronder 

geven we aan wat de gevolgen zijn voor onze gemeente. 

Kerkdiensten: volledig digitale diensten, zonder voorzangers. 

Dit betekent dat er geen kerkgangers uitgenodigd worden. Er is daarom ook geen oppas of 

kindernevendienst. Technici, 3 kerkenraadsleden en predikant zijn wel aanwezig. 

In verband met de Britse variant van het virus is het dringende advies van de PKN om 

helemaal niet te zingen, dus ook niet met enkele voorzangers. Wij volgen dat advies. 

Uitvaarten: een grens van 50 mensen, die we flexibel hanteren. 

De landelijke regel blijft maximaal 100 personen. In verband met de beperkingen van ons 

gebouw en de algehele lijn om contact te beperken, streven we naar maximaal 50 mensen. 

Naar gelang de familie-situatie kunnen we dat nog wat verhogen. 

Kerkelijke bijeenkomsten: worden uitgesteld of krijgen digitale vorm. 

Dat geldt voor alle bijeenkomsten: catechese, kringen en groepen, vergaderingen en 

bijeenkomsten. De betrokken groep kan kijken of uitstel of digitale vorm de voorkeur heeft. 

Bezoekwerk: we zijn terughoudend, maar er is geen verbod. 

Bezoekwerk valt onder de regels van bezoek, namelijk maximaal twee per dag. Reguliere 

bezoeken kunnen beter uitgesteld worden om onderling contact te beperken. In bijzondere 

omstandigheden is het wel mogelijk langs te gaan. Daarbij gelden de normale regels van 

bezoek: afstand, hygiëne en aantal bezoekers. 

Gebruik gebouw: we volgen de regels van de overheid. 

In de verhuur van het gebouw volgen we de regels van de landelijke overheid. Dat betekent 

dat verhuur momenteel niet door kan gaan. Koren kunnen ook geen gebruik van de kerk 

maken, tenzij het gaat om een professioneel koor (dwz: zangers en musici die door het koor 

in hun levensonderhoud voorzien). 

Uiteraard geldt voor geen enkele vrijwilliger de verplichting om hieraan mee te werken. Er is alle 

begrip voor technici, kerkenraadsleden, zangers of anderen die vanwege de eigen gezondheid, de 

gezondheid van anderen, werk of andere redenen liever niet hun normale taak vervullen. We hopen 

dat dit binnen de teams verder afgestemd en eventueel opgelost kan worden. 
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