
START AANGEPASTE KERKDIENSTEN 
Lieve gemeenteleden, 
 
De kerk is weer open voor gemeenteleden, die de diensten willen bijwonen. Daar de 
coronacrisis nog steeds vereist dat dit veilig moet gebeuren, zijn door de landelijke kerk 
regels opgesteld. Wij vragen u deze alstublieft strikt te volgen. Alleen als u allen de regels 
blijft hanteren, kan de dienst opengesteld blijven. 
Er is een berekening gemaakt hoeveel gemeenteleden we kunnen toelaten. Dit kan tot 
maximaal 45 personen.   
Om de dienst bij te kunnen wonen, dient u te reserveren. Dit kan via een speciaal hiervoor 
in het leven geroepen e-mailadres of per telefoon. Mocht het zo zijn dat er meer 
aanmeldingen zijn dan toegestaan, dan wordt u op een lijst gezet voor de volgende week. 
Natuurlijk ontvangt u hierover bericht. 
 
Reserveren via e-mail op woensdag en donderdag: 
reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com   
 
Reserveren via de telefoon:  
woensdag, donderdag en vrijdag van  09.00 - 09.30 uur en van  
19.00 – 19.30 uur 
Diny Kotterer   072 – 5716147  
Marijke Wijnker  072 – 8500023 
 
Bij uw reservering dient u de namen van uw huisgenoten, die de kerkdienst voor de 
komende zondag willen bezoeken, op te geven. 
 
Onze huisregels die van kracht zijn tijdens de corona-crisis: 

• Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gehouden te worden. Ook bij 
binnenkomst. 

• We vragen u de handgel te gebruiken bij de handgelpaal die bij de ingang van De Brink 
staat. 

• U dient uw jas en andere persoonlijke spullen mee te nemen naar de kerkzaal. 

• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Zij kunnen daarvoor een extra stoel tussen de 
stoelen plaatsen. 

• U volgt de aangewezen looproutes, die aangegeven worden door de 
coördinatoren/ambtsdragers bij de deuren. 

• Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 

• U volgt de aanwijzingen op van coördinatoren/ambtsdragers.  

• Er is helaas nog geen koffiedrinken na de dienst mogelijk. 

• Het bezoek aan het toilet in de kerk is alleen bij uitzondering mogelijk. 

• Na de dienst verlaten de gemeenteleden op aangeven van de koster de kerkzaal door de 
voordeuren van de kerk. 

• In het portaal van de kerk staat een tafel met daarop twee schalen voor uw gaven. Er 
wordt duidelijk aangegeven welke schaal voor welke gave staat. 

• Gaarne na verlaten van de kerk niet voor de voordeur of op het pad blijven staan. Geef 
andere gemeenteleden de ruimte om naar buiten te gaan. 
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Oppas- Kinderneven- en Jongerendiensten: binnenkomen via de ingang van De Brink en 
meteen doorlopen naar de oppas- of kindernevendienstruimte of De Tempel (de 
gastvrouw/-heer wijst u de weg). De kinderen van de nevendienst gaan niet eerst mee naar 
de kerk. Geen jassen op de kapstok, maar deze meenemen naar de betreffende ruimte. 
Gedurende de dienst daar blijven. Vertrekken via de uitgang van De Brink. 
  
Bij een dienst in De Brink: 

• Na de dienst verlaten de gemeenteleden op aangeven van de ambtsdragers de zaal via 
voorkant. 

• Bij de deur aan de voorkant van de zaal staat een tafel met een schaal voor uw gave. 
Tijdens de dienst wordt aangeven waar de gave voor is bestemd. 

• De zaal wordt verlaten via de ingang van De Brink. 

• Gaarne na verlaten van de Brink niet voor de deur blijven staan. Geef andere 
gemeenteleden de ruimte om naar buiten te gaan. 

 
Ondanks de nieuwe regels, hopen wij dat u allen toch weer gezegende en fijne diensten kunt 
bijwonen. Blijf allen gezond! 
 
Petra A. Paterson 
Secr. College van Kerkrentmeesters 
 
 


