
Besluiten naar aanleiding van de versoepelingen van de Coronamaatregelen. 
 
Afgelopen week hebben we vernomen dat de anderhalvemeterregel per 25 
september wordt afgeschaft. De landelijke kerkverbanden van de NGK en de GKV 
hebben een advies uitgebracht, waarin deze versoepeling wordt vertaald naar de 
praktijk van de kerken. Wat betekent dit voor onze kerkdiensten op zondag? 

 Met ingang van zondag 26 september vervalt in de kerkzaal de regel dat we 
anderhalvemeter afstand moeten houden van elkaar. Dit betekent dat er weer 
meer dan 90 mensen de diensten weer fysiek kunnen bijwonen. 

 We maken geen gebruik van toegangsbewijzen, in welke vorm dan ook. 
 We doen daarom met klem een oproep aan iedereen om verstandig en 

liefdevol om te gaan met de grote vrijheid die ons zo geboden wordt: kom niet 
als je symptomen hebt, en denk aan de (mogelijk kwetsbare) ander die hier 
ook graag wil zijn. 

 Niet iedereen zal zich voldoende veilig voelen om weer plaats te nemen in een 
volle kerkzaal. Daarom zullen we een deel van de stoelen zo plaatsen dat het 
mogelijk is om meer afstand te houden – waarschijnlijk achter in de bijzaal, 
dicht bij de in- en uitgangen. Op die manier hopen we dat ook mensen die zich 
kwetsbaar weten, toch de ruimte krijgen om diensten fysiek bij te wonen. 

 Het ticketsysteem komt te vervallen: je hoeft je niet meer vooraf in te schrijven 
voor een dienst om die te kunnen bijwonen. 

 De diensten blijven digitaal gestreamd, en kunnen steeds op afstand gevolgd 
worden via YouTube en Kerkdienstgemist. 

 We blijven koffie drinken na de dienst, met het verzoek om niet allemaal in de 
hal te blijven staan, maar zo veel mogelijk te verspreiden in de kerk en – 
indien mogelijk – ook buiten. 

 Deze manier van doen is niet in beton gegoten: we kijken hoe het gaat, en 
passen ons aan waar nodig. 

 
De kerkenraad 


