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de zondagse kerkdiensten vanaf 14 juni a.s.

Lieve gemeenteleden,
Vanaf zondag 15 maart jl. hebben we elkaar moeten missen tijdens de diensten in ’t Hoge
Licht. De coronacrisis heeft ons dagelijks leven ingrijpend verstoord en dat geldt ook voor
ons kerkelijk leven. Het devies is geworden: fysiek afstand houden tot elkaar. Dus ook geen
samenkomsten in de kerk om met elkaar God te ontmoeten in lofprijzing, woord en gebed.
Op zondag 22 maart jl. hebben we de eerste “onlinedienst” gevierd vanuit ons kerkgebouw
’t Hoge Licht. Deze dienst werd via kerkdienst gemist rechtstreeks uitgezonden en kon ook
op een later tijdstip nog worden bekeken. Zo ontstond er een nieuwe manier van verbonden
zijn met elkaar. Een beperkt aantal fysiek aanwezigen (10 personen) in de kerk en gemiddeld
zo’n 140 mensen die elke zondag online afstemden op de dienst. Om mee te luisteren, te
zingen, te bidden en stil te zijn. We gaan u via een aparte brief nog vragen hoe u dit allemaal
hebt ervaren en waar u blij van werd.
Er is positief nieuws te melden: Per 1 juni jl. zijn van overheidswege de beperkingen om als
kerkgemeenschap samen te komen wat verruimd. We mogen met maximaal 30 kerkgangers
samenkomen voor een dienst. Daar mogen nog 5 medewerkers aan de dienst bij worden
opgeteld: de voorganger, ambtsdrager, koster, organist en beamist. Met ingang van 1 juli
worden de maatregelen van overheidswege verder versoepeld: het aantal mensen dat
toegang krijgt tot de zondagse kerkdienst mag dan worden uitgebreid tot 100 maximaal.
Dit alles betekent dat we als kerkgemeenschap in een nieuwe fase komen. Er is meer
mogelijk dan tot nu toe maar dat leidt ook tot nieuwe uitdagingen. We hopen dat het
kerkenwerk op niet al te lange termijn weer op gang kan gaan komen. De kerkenraad heeft
besloten om te starten met het voorzichtig uitbreiden van de fysieke deelname aan de
kerkdiensten. De eerste stap is om de opschaling tot 35 deelnemers (30+5) aan de dienst in
te laten gaan op zondag 14 juni a.s. Genoemd aantal is met inachtneming van de 1,5 meter
afstand van elkaar ook na 1 juli het maximum. De afmetingen van onze kerkzaal in ’t Hoge
Licht staan helaas geen groter aantal aanwezigen toe.
Graag nodigt de kerkenraad u uit om vanaf 14 juni a.s. fysiek deel te gaan nemen aan de
kerkdiensten. U kunt zich daartoe aanmelden bij diaken Henk van Voornveld. Bij voorkeur
per e-mail: hjvanvoornveld@hotmail.com Telefonische aanmelding, eveneens bij Henk van
Voornveld, is ook mogelijk: 06-52 64 61 16 De telefonische optie kan alleen maar vanaf
woensdag 12.00 uur. Voor beide opties geldt dat er t/m vrijdag 20.00 uur kan worden
aangemeld voor de dienst van die zondag. De kerkenraad adviseert u om zo spoedig
mogelijk te laten weten of u bij de dienst aanwezig wil zijn: er is maar een beperkt aantal van
30 plaatsen per kerkdienst beschikbaar. Belangrijk: wilt u bij uw reservering uw telefoonnummer vermelden? U kunt dan indien nodig teruggebeld worden.

Wat gaat er met uw aanmelding gebeuren? Henk van Voornveld richt een administratie in
waarin uw aanmelding wordt geregistreerd en ook over hoeveel personen het gaat (bij
voorbeeld uw partner of andere gezinsleden). Er zal gewerkt worden met een
reserveringssysteem. Zodra het maximum van 30 gereserveerde plaatsen is bereikt kan voor
de eerstvolgende persoon die zich dan meldt een plek worden gereserveerd in de dienst van
bijvoorbeeld de volgende zondag. Henk zal in dat geval telefonisch contact met u opnemen.
Aanmelden voor een volgende kerkdienst: Graag zien we u weer terug bij een volgende
dienst. U kunt zich daarvoor opnieuw aanmelden volgens dezelfde procedure als hierboven
aangegeven. Uiteraard gaan die mensen voor die eerder nog niet bij een dienst aanwezig
waren.
Afmelden bij verhindering: Mocht u om welke reden dan ook toch geen gebruik kunnen
maken van uw gereserveerde plaats dan verzoeken wij u dringend dit direct te melden bij
Henk van Voornveld en indien die niet bereikbaar is bij de scriba, Arie Stans. Let op: u bent
verplicht om u af te melden als u corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft.
Wij zijn ons ervan bewust dat niet alle gemeenteleden er alweer aan toe zijn naar ’t Hoge
Licht te komen om een kerkdienst bij te wonen. Iedereen zal vanuit zijn/haar eigen situatie
een persoonlijke afweging willen maken. Uiteraard bent u daar geheel en al vrij in. Het is
belangrijk dat we elkaar respecteren in de gemaakte keuzes. Verder blijft het mogelijk om de
diensten online te volgen via internet of op een later tijdstip via kerkdienstgemist.nl.
Regels en richtlijnen rond en tijdens de kerkdiensten van 14 juni a.s
1. Elke kerkdienst staat de veiligheid van iedereen voorop en volgen we strikt de geldende
regels van het RIVM.
2. Een groepje mensen uit onze gemeente maakt een protocol/gebruiksplan voor het
gebouw ’t Hoge Licht. Dit plan zal ons helpen om het gestelde bij punt 1 te realiseren.
3. Er worden coördinatoren benoemd. Een van deze coördinatoren zal bij de deur staan om
u te verwelkomen. En aan u vragen of u symptomen heeft die erop kunnen wijzen dat u
besmet bent met het corona-virus. In het positieve geval kunt u helaas niet worden
toegelaten tot de kerkdienst.
4. Bij de entree treft u op een statafel ontsmettingsmiddelen aan waarmee u de handen
kunt reinigen. Maak u daar vooral gebruik van. Vergeet ook niet uw handen grondig te
reinigen na toiletgebruik.
5. Wij verzoeken u dringend om de aanwijzingen op te volgen van de aanwezige
coördinatoren. Zij geven de binnenkomers aanwijzingen hoe te lopen richting kerkzaal en
wijzen u aldaar de juiste plek om plaats te nemen zodat de kerkzaal zich opvult volgens
de geldende voorschriften.
6. Van groot belang is dat u van het begin tot het einde van de samenkomst afstand houdt.
De stoelen in de kerkzaal zijn zodanig opgesteld dat aan dit belangrijke voorschrift kan
worden voldaan. Coördinatoren en kerkenraadsleden zullen erop toezien dat zowel vóór
als na de dienst de kerkgangers niet vergeten om ook bij het onderlinge contact de
veilige afstand van 1,5 meter aan te houden.

7. Koffiedrinken na afloop: de kerkenraad heeft besloten dit de eerstkomende diensten nog
niet te organiseren. Zodra duidelijk is dat we met elkaar in staat zijn ons te schikken naar
de regelgeving die geldt komen we hierop terug.
8. Zang en muziek: samenzang tijdens de kerkdienst door de gemeente is helaas verboden.
Wel mag door een kleine zanggroep de op de liturgie genoemde liederen worden
gezongen. Om die reden zal het zingen beperkt worden tot een groepje van 7 zangers.
De overige 28 aanwezigen (gemeenteleden en medewerkenden waaronder de
voorganger) beperken zich tot mee neuriën dan wel luisteren naar wat er gezongen
wordt.
De kerkenraad vertrouwt erop dat bovenstaande gedrags- en spelregels door alle
kerkgangers worden nageleefd. Wij zien ernaar uit om samen met u en jou weer vieringen in
ons kerkgebouw mee te maken en elkaar echt te ontmoeten. Ook al is dat nog met een
beperkt aantal gemeenteleden per dienst. Laten we er vooral met elkaar naar streven dat
niet bovenstaande regels en voorschriften de boventoon gaan voeren maar de vreugde van
de verbondenheid met elkaar in Christus.
De kerkenraad wenst u toe dat ondanks de beperkingen die er zeker zullen zijn, we als
gemeente een waardevolle en zegenrijke tijd gaan ervaren.
Graag zien wij uw en jouw reactie tegemoet op onze uitnodiging u aan te melden voor het
bezoeken van de diensten van onze wijkgemeente.
Een hartelijke groet namens uw wijkkerkenraad,
Arie Stans, scriba

