
Beste gemeenteleden, broers en zussen,  

 

De afgelopen weken zijn wij als gemeente vooral online met elkaar verbonden geweest. Wekelijks was 

er een livestream van de kerkdienst, een bloemengroet en een ontmoeting filmpje te vinden op 

Youtube. Het is bijzonder mooi dat dit elke week weer mogelijk was. We danken God voor alle inzet 

en warme betrokkenheid van zoveel mensen die dit mede mogelijk mochten maken; van de technici, 

combo, organisten, kosters, tot gemeenteleden die allerlei mooie filmpjes hebben aangeleverd! Alleen 

is online niet alles. De opbouw van de gemeente heeft de ontmoeting nodig. We zien dan ook erg uit 

naar het moment dat we ‘weer gewoon’ naar de kerk kunnen gaan en elkaar kunnen ontmoeten.  Graag 

willen wij u informeren over de ontwikkelingen binnen onze gemeente. 

 

Wij zijn dankbaar u mee te kunnen delen dat er vanaf 1 juli (onder strikte voorwaarden) weer 

kerkdiensten gehouden mogen worden. Dit betekent concreet voor onze gemeente dat we elkaar vanaf 

zondag 5 juli weer kunnen ontmoeten tijdens de morgendienst. Middels deze brief stellen wij u op de 

hoogte van de gang van zaken rondom de diensten. Het allerbelangrijkste is dat u zich van te voren 

dient aan te melden voor de dienst! Meer informatie hierover kunt u verderop in deze brief lezen. 

 

Wie wel en wie niet (Richtlijnen RIVM) 

- Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. 

- Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang 

geen klachten heeft gehad, mag u weer naar de kerk komen. 

- Behoort u tot de risicogroepen: blijf dan thuis. 

- In principe is er geen leeftijdsgrens aan het bezoek verbonden. Belangrijk is dat men niet ziek 

is of bovenstaande verschijnselen heeft. 

- de richtlijnen van het RIVM laten vooralsnog geen ruimte om gemeenteleden, anders dan eigen 

gezinsleden, met de auto te halen en te brengen voor de erediensten. 

 

Aanmelden 

- Het reserveren voor het bijwonen van de eredienst is verplicht. Aanmelden gebeurt het liefst 

via Scipio. Dit is mogelijk vanaf maandagmorgen 9 uur (tot vrijdagmiddag) voor de 

eerstvolgende zondag. Degene die als ‘gezinshoofd’ staat aangemerkt in Scipio, kan het hele 

gezin aanmelden (deze optie is mogelijk in de laatste update van Scipio). Als aanmelden met 

Scipio echt niet mogelijk is, kunt u zich op maandag en dinsdag aanmelden bij diaken Jan per 

Whatsapp of sms (06-51138676), of eventueel op maandag en dinsdagavond telefonisch. Bij 

meer aanmeldingen dan toegestaan, zult u hiervan op vrijdagavond bericht krijgen. Deze 

mensen zullen de (eerst) volgende kerkdienst automatisch kunnen bijwonen.   

- Mocht u nog geen Scipio hebben, stuur dan een mailtje naar communicatie@hervormdbol.nl 

met uw NAW-gegevens. U krijgt dan een e-mailbericht waarmee u zich aan kunt melden op 

Scipio. 

Ontvangst 

- Er zijn strepen in de toren aangebracht om de 1,5 meter afstand aan te geven. 

- We maken geen gebruik van de garderobe; een ieder neemt zijn jas mee in de kerk. 

- Handen schoonmaken met reinigingsgels bij binnenkomst. 

 

Logistiek binnenkomst, plaatsen zoeken en vertrek 

- De koster en de notabelen zorgen voor de logistiek in de kerk; zij begeleiden de gemeenteleden 

naar hun plaats(en). De plaatsen worden toegewezen van achteren naar voren. Het is niet 

mogelijk om zelf een plek te kiezen.  
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- Het uitgaan van de kerk zal van voor naar achter geschieden. De predikant, ouderling van 

dienst of dienstdoende notabel zal hier aan het eind van de dienst leiding aan geven. 

Vriendelijk verzoek om op uw plaats te blijven zitten totdat u de kerk mag verlaten. 

 

Overige zaken 

- Gemeentezang is vooralsnog niet toegestaan, Wel zijn twee tot hooguit vijf zangers of 

blaasinstrumenten toegestaan. 

- De tekst van de schriftlezing en de liederen wordt via beeldschermen geprojecteerd. Er zijn 

geen liedbundels en bijbels aanwezig voor algemeen gebruik. Ieder neemt zijn eigen bijbel en 

eventueel liedbundel mee.  

- Collecteren op de gebruikelijke wijze is niet toegestaan. Het is mogelijk uw bijdrage te geven 

via de Scipio-app, of middels contant/collectebonnen in een envelop, op een schaal bij de 

uitgang (kerkvoogdij is aangegeven met een K, diaconie met een D en extra collecte met een 

E). 

- De diensten worden met de nieuwe PTZ-camera’s opgenomen en worden uitgezonden op 

Youtube. Wij maken geen close-up van toehoorders en filmen de mensen zoveel mogelijk van 

achteren. Mocht u niet in beeld willen komen kunt u plaatsnemen op de bovenkamer of onder 

het orgel.  

- In uitzonderingssituaties is het toilet beschikbaar. 

- Tijdens de dienst moeten de deuren open blijven in verband met de ventilatie. 

 

Clubs en kinderwerk 

Langzaamaan ontstaat er weer de ruimte om activiteiten in de gemeente vorm te geven. Zo kwam rond 

pinksteren Opstap samen en is er 26 juni een speurtocht voor groep 6 tot klas 1.  

 

Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

Digitaal bijeenkomen heeft voor volwassenen (met name wat betreft grote groepen) nog steeds de 

voorkeur, echter is er ook het besef dat de gemeente toe is aan fysieke ontmoetingen. Het is mogelijk 

om als commissie, club en vereniging tot twaalf personen bijeen te komen, mits er voldaan kan worden 

aan de RIVM-maatregelen. Bij een vergadering wordt de ruimte zo ingericht, dat deelnemers op 

tenminste anderhalve meter afstand van elkaar kunnen plaatsnemen. Nog beter is om de vergadering 

buiten te laten plaatsvinden. Als het toch binnen moet gebeuren, zorg dan dat de ramen voor, tijdens en 

na het vergaderen openstaan. Gebouw Irene is i.v.m. de verbouwing niet beschikbaar. 

 

We hopen met elkaar in deze vorm goede diensten en bijeenkomsten te hebben, die ons met de 

afsluitende woorden in 1 Petrus 5 mogen ‘toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de 

heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.’  

 

Hartelijke groet, 

 

De kerkenraad 


