
 
 

Kerkdiensten vanaf zondag 5 juli 
 

 
Vanaf 1 juli is het weer mogelijk om kerkdiensten met kerkgangers te houden. De kerkenraad is blij 
en dankbaar dat dit weer mogelijk is en roept gemeenteleden op om, wanneer dit mogelijk is, de 
samenkomsten weer te bezoeken. Voor de hervatting van de diensten is een gebruiksplan opgesteld, 
deze kunt u vinden op de website van de kerk. Deze nieuwsbrief geeft een samenvatting van het 
gebruiksplan. We roepen u op zich te houden aan de voorschriften zoals verwoord in deze 
nieuwsbrief, in het gebruiksplan en de aanwijzingen van de coördinatoren op te volgen. We 
vertrouwen in alles op onze trouwe God en Vader en zien het daarnaast als onze plicht de richtlijnen 
van de overheid getrouw op te volgen. We regelen het hervatten van de diensten als volgt in: 
 

- Voor de eerste 4 diensten (5 en 12 juli) maximeren we het aantal kerkgangers op 100.  
- Overeenkomstig de RIVM richtlijnen adviseren we kwetsbare personen uit de risicogroepen 

om de diensten voorlopig niet bij te wonen. Mensen die symptomen van het virus vertonen, 
zoals verkoudheid, hoesten, koorts en benauwdheid, mogen op advies van het RIVM de 
diensten niet bij wonen. Indien u last heeft van één van de genoemde symptomen verzoeken 
wij u niet naar de kerkdienst te komen. Bij binnenkomst van de kerk (via de toren) 
informeren de coördinatoren naar uw gezondheidstoestand. Uitgenodigde kerkgangers 
worden geregistreerd in de toren en door de coördinatoren naar een zitplaats geleid. 

- Aangezien het registreren en naar binnen gaan extra tijd zal vergen willen we u vragen tijdig 
aanwezig te zijn (09:00 - 09:15 of 18:00-18:15) en te verzamelen op het pad/grint naast de 
kerk richting de toren. Houd ook hier de 1,5 meter in acht. 

- Er wordt een verplichte looproute uitgezet; in de kerkzaal wordt u een plaats aangewezen. 
Het is niet mogelijk om op een zelfgekozen plaats te gaan zitten. 

- Het is tevens niet mogelijk om voor het einde van de dienst uw zitplaats te verlaten, ook niet 
voor toiletbezoek. 

- Er wordt crèche gehouden, u dient kinderen hiervoor per mail aan te melden op 
creche@hervormdouderkerk.nl. U kunt de kinderen brengen bij Berea via de ingang aan de 
Dorpstraat en Berea via de trap en het plein verlaten. Het is niet mogelijk om tijdens de 
dienst kinderen naar de crèche te brengen.  

- Bij de ingang van de kerk zijn desinfecterende middelen aanwezig; deze dienen te worden 
gebruikt door alle bezoekers.  

- Tassen, bijbels etc. dienen meegenomen te worden naar de zitplaats; uitsluitend eigen 
bijbels mogen worden gebruikt.  

- In de kerk kunnen bewoners van hetzelfde adres bij elkaar zitten; verder wordt de 1,5 meter-
afstand in acht genomen. 

- Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Een aantal zangers zullen de zang vanuit 
het koor van de kerk verzorgen.  

- Er zal in de dienst niet worden gecollecteerd, u kunt uw collectebijdrage overmaken of bij de 
deur in een open bak deponeren. Bij voorkeur in een envelop.  
 

 
 
 
 
 
 



- Voor, tijdens en na de dienst zal extra worden geventileerd. De deuren staan zo veel als 
mogelijk open. 

- Na afloop van de dienst zullen de coördinatoren het uitgaan van de kerk begeleiden, wacht 
op de aanwijzingen van de coördinatoren en verlaat niet op eigen initiatief de kerk.  

- Kerkdiensten zullen, zoals de laatste tijd gebruikelijk, worden uitgezonden via internet en 
kerktelefoon.  

- Alle gemeenteleden welke zich hebben aangemeld zijn ingedeeld voor één dienst op 5 juli 
(ochtend of avond) of in de ochtenddienst van 12 juli. Tijdens de avonddienst op 12 juli 
wordt openbare belijdenis van het geloof afgelegd. Hierbij zijn een aantal gasten uitgenodigd 
aangevuld met een aantal gemeenteleden welke voor de tweede keer worden uitgenodigd. 

 
In de week van 12 juli zal de kerkenraad het gebruiksplan evalueren, waarna nieuwe mededelingen 
en eventuele aanpassingen zullen volgen. Wij wensen u thuis of in de kerk gezegende diensten.  
 
Kerkenraad Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


