
 

 

 

Beste gemeenteleden,  

 

Door middel van deze brief willen we als kerkenraad u en jou op de hoogte brengen van de besluiten die binnen 

de kerkenraad genomen zijn met betrekking tot COVID-19, in het licht van de persconferenties op dinsdag 2 

november en vrijdag 12 november j.l. Hoewel de totale situatie anders is dan een jaar geleden lopen de 

besmettingscijfers opnieuw sterk op en daarom zijn vanuit het demissionair kabinet nieuwe maatregelen 

aangekondigd. Net als in de afgelopen 1.5 jaar passen wij als kerkenraad daarin de adviezen vanuit de landelijke 

PKN toe onze gemeente en op ons kerkgebouw. Naar aanleiding van de persconferentie op 2 november hebben 

we daarom besloten hoe we de komende periode ingaan. De persconferentie van 12 november heeft hierin niets 

meer gewijzigd maar het belang ervan bevestigd. Hieronder zetten we op een rij wat de nieuwe gang van zaken 

wordt in onze gemeente. 

De basisregels en de 1.5 meter 

De basisregels blijven binnen de kerk van kracht. De 1.5 meter en mondkapjes zijn opnieuw van kracht. 

- Handen wassen en desinfecteren 

- Geen handen schudden 

- Thuis blijven en testen bij klachten 

- In alle ruimtes van de kerk en in de kerkzaal houden huishoudens opnieuw 1.5 meter afstand tot elkaar 

- Bij verplaatsing binnen het gebouw draagt iedereen een mondkapje 

De erediensten 

Tijdens erediensten en andere vieringen in het gebouw zijn de volgende basisregels van kracht: 

- Iedereen die dat wil blijft de komende weken welkom in de diensten. We gaan dus in de komende weken 

(nog) niet werken met uitnodigingen. Ook is er geen corona-toegangsbewijs nodig om erediensten bij te 

wonen.  

- De verwachting is dat dit in de kerkzaal mogelijk is en dat waar nodig evt. stoelen kunnen worden 

bijgezet. Als dit na 14 november en volgende zondagen toch anders blijkt wordt dit aangepast. 

- In de kerkzaal en daarbuiten hanteren we de 1.5 meter afstand. Tussen huishoudens worden twee stoelen 

vrijgehouden. De afstand tussen de rijen is weer vergroot. 

- Uitzondering op bovenstaande is de gedachteniszondag op 21 november. Daarover hieronder meer. 

- Bij binnenkomst en verplaatsen is het dragen van een mondkapje verplicht. Op uw zitplaats mag het 

mondkapje af.  

- Bij binnenkomst vragen we om de handen te desinfecteren. De kapstokken zijn niet in gebruik. Neem 

uw jas mee naar uw zitplaats. 

- Een zitplaats krijgt u aangewezen door de ouderling/diaken van dienst, herkenbaar aan de hesjes. 

Uitzondering is mogelijk als dit helpt voor de ringleiding. 

- Crèche en kindernevendienst blijven doorgang vinden rond de diensten.  

- Er zijn geen beperkingen op zingen. Wel zullen we nog meer ventileren door het creëren van een 

luchtstroom vanaf de toren en de deuren onder het orgel. De buitendeuren blijven hierbij dicht (tegen 

kou en geluidsoverlast). 

- Na de kerkdienst is er geen koffiedrinken. Iedereen verlaat de kerk direct en houdt daarbij afstand. Een 
van de deuren onder de toren biedt een extra uitgang.  

 
Groepen en activiteiten: clubs, basiscatechese, gespreksgroepen, activiteiten voor ouderen etc. 
Voor alle andere gemeente-activiteiten in en om het kerkgebouw geldt bovenal dat activiteiten alleen mogen 
doorgaan als de basisregels (zoals afstand, mondkapje, desinfectie, thuisblijven) in acht worden genomen.  



De tienerclubs 12+, 14+ en 16+ en de basiscatechese, en andere (gespreks)groepen en kunnen samen blijven 
komen binnen die basisregels. In het kerkgebouw is hiervoor in verschillende ruimtes 1.5 meter afstand te 
realiseren.  
Voor andere activiteiten in het kerkgebouw, zoals maaltijden, filmmiddagen en de bijeenkomst van het 
ouderenproject geldt dat apart afwegingen worden gemaakt en dat besluiten hierover zo goed als mogelijk 
worden gecommuniceerd in de Mededelingen en in Triade. 
 
Gedachteniszondag 
Op 21 november is het gedachteniszondag. Tijdens deze dienst is de eredienst in de ochtend alleen toegankelijk 
voor de uitgenodigde familieleden van de overleden gemeenteleden die herdacht worden. In de middag zal, net 
als vorig jaar, van 12.30u – 15.30u de Mozeskerk geopend zijn. U bent dan welkom om binnen te lopen, een 
moment stil te zijn en te herdenken. Alle bovengenoemde maatregelen worden daarbij in acht genomen. Om 
15.30u zal een korte viering zijn waarin de namen genoemd worden van de overledenen die in de eredienst ’s 
morgens ook genoemd zijn en de namen die in de middag zijn bijgeschreven. Onze eigen predikant ds. Douwe 
de Roest zal aanwezig zijn, samen met een ouderling of diaken.  
 
Tot besluit 
Deze gang van zaken zal in ieder geval van kracht zijn tot en met zondag 5 december. Daarna zullen we, op basis 
van de persconferentie op 3 december, opnieuw moeten besluiten hoe de weken daarna, met onder andere het 
Kerstfeest, vorm kunnen worden gegeven. Los van de corona-maatregelen in de kerk gaan veel mensen weer 
een lastige periode tegemoet. Extra reden om ook het kerst-engelenproject nog een keer te noemen: veel mensen 
gaan het goed kunnen gebruiken als er iemand een beetje extra aan ze denkt komende tijd. Neem verder gerust 
contact op met de kerkenraad als u of jij nog vragen hebt.  
 
 

Namens de kerkenraad, 

Judith Groeneweg, scriba 


