
Weer naar de kerk!? Deel III    
 

Vanaf zondag 2 augustus starten we met een zodanige groepsindeling dat het mogelijk wordt dat 

iedereen 1 keer per 3 diensten naar de kerk kan. De groepen G, H en I zijn herverdeeld over de 

groepen A t/m F.  Per dienst worden er twee groepen uit de serie A t/m F uitgenodigd en 6 groepen 

uit de Z-serie; daarbij wordt geen verschil gemaakt tussen een zondagse dienst en een weekdienst. 

Bij deze verdeling is het niet meer zo, dat de gezinnen met jongeren onder de 19, 2 maal zo vaak 

worden uitgenodigd. Dit leek ons verantwoord nu de frequentie naar 1 keer per 3 diensten is 

opgevoerd. 

Ook de galerij wordt daarbij gebruikt. Vooralsnog zingen we niet op de galerij. 

Zeker tijdens de zomervakantie lijkt hiervoor voldoende ruimte te zijn. 

Het zou kunnen zijn, dat na de zomervakantie het ‘te vol’ dreigt te worden. We zullen dan afschalen, 

dat wil zeggen dat er minder groepen van huishoudens zonder kinderen t/m 18 jaar uitgenodigd 

zullen worden. Het kan ook voller worden als mensen die zich voorlopig hebben afgemeld, zich weer 

gaan aanmelden. 

Pas na de zomervakantie denken we na over het eventueel weer openstellen van de créche. 

We dringen er bij nog maar eens op aan om niet te komen als uzelf of een gezinslid klachten heeft 

die op Corona kunnen duiden. En we vragen u opnieuw nadrukkelijk om de 1,5 meter regel in acht te 

nemen, met name bij binnenkomst en de registratie. We zien dat dan mensen te dicht bij elkaar 

komen en met elkaar gaan praten. 

Overigens zien we dat iedereen zich gedisciplineerd gedraagt, waarmee we blij zijn. 

We hopen dat er geen ontwikkelingen zijn waardoor de regels weer strenger worden. 

En we hopen en bidden dat er geen besmettingen zullen komen door de kerkdiensten en we zien uit 

naar een tijd zonder deze beperkingen. 

 

Voorbereidingscommissie 28 juli 2020 


