
15 juni 2020 
Broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus, 
 
We leven in een bijzondere tijd. De corona crisis heeft ons allemaal op één of andere manier geraakt. Een ieder van 
ons heeft dingen meegemaakt. Een geliefde die ziek werd. De spanning of je zelf ziek zou worden. Niet naar je werk 
kunnen. De kinderen die niet meer naar school konden. Geen bezoek kunnen ontvangen of brengen. En we hebben 
mee moeten maken dat de kerkdeuren gesloten werden. Dat juist in de tijd waarin je elkaar op wilt zoeken, troosten 
en bemoedigen, we afstand moeten houden. Een ongekende en verdrietige tijd. In dit alles zijn we ontzettend 
dankbaar voor alle vrijwilligers die zich ingezet hebben om de kerkdienst voort te kunnen zetten, niet alleen met 
geluid maar ook met beeld. We zijn dankbaar voor de samenwerking met de hervormde broeders en zusters in de 
erediensten. Zodat we toch Gods woord kunnen laten horen en voorbede voor elkaar kunnen doen.  
Stapje voor stapje vooruit… 
Nu komt de tijd waarin we voorzichtig weer mogen uitkijken naar de toekomst waarin de kerkdeuren weer 
opengaan. Stapje voor stapje en met veel beperkingen. Er zal weinig meer hetzelfde zijn in hoe we met elkaar naar 
de kerk komen, in de kerkzaal zitten en zelfs de liturgie van de eredienst is niet hetzelfde nu samen zingen niet 
mogelijk is.  
Als kerkenraad staan we daarin voor moeilijke keuzes. We hopen dat u daarin biddend om ons heen staat en op een 
positieve manier wilt meedenken wanneer u aanloopt tegen die beperkingen. 
Periode 1 juni tot 1 juli 
In de periode van 1 juni tot 1 juli mogen we groepen van dertig personen toelaten tot de eredienst. Dit geeft ons de 
mogelijkheid om te onderzoeken of onze richtlijnen zoals die op papier staan ook werken in de praktijk van de 
zondagse eredienst. Dit zullen we beperkt doen.  
Vanaf 1 juli 
Daarna hopen we vanaf 1 juli honderd gemeenteleden tot de eredienst te mogen uitnodigen. Hiervoor hebben we 
de kerkzaal heringericht. Met honderd stoelen geeft dit een hele andere beleving. En met alle regels die gelden zijn 
we ons ervan bewust dat het weer samen komen niet alleen maar iets is om ons op te verheugen, maar ook iets dat 
spanning oplevert en vervreemdend kan zijn nu alles er anders uitziet. Ook met twee erediensten per zondag 
kunnen we nog steeds niet de hele gemeente de kans bieden om weer naar de kerk te komen, dat beseffen we maar 
al te zeer. We gaan geen persoonlijke keuzes maken wie dan wel of niet mag komen op basis van leeftijd of naam 
maar zullen u per wijk uitnodigen.  
Protocol 
Voor het hervatten van onze samenkomsten in de kerk is een protocol opgesteld. Hierin staat beschreven onder 
welke voorwaarde, met welke maatregelen en op welke wijze samenkomsten mogelijk zijn. Als bijlage I is een 
samenvatting hiervan toegevoegd aan deze brief. Deze bindende voorwaarden zijn nodig om naar de kerkdiensten 
toe te kunnen komen. Dit doen we met pijn in het hart. De nodiging van Jezus Christus is voor iedereen, rijk en arm, 
ziek en gezond, jong en oud. Hij maakt geen onderscheid en reikt iedereen de hand. Helaas moeten we in deze 
bijzondere tijd daarop een uitzondering maken, als het gaat om deelname aan samenkomsten. Zeker alle broeders 
en zusters van 70 jaar en ouder en gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid lopen een groter risico wanneer 
zij corona krijgen. Daarom willen we hen extra aanspreken. Als kerk doen we er alles aan om ons aan de richtlijnen 
te houden en het risico op besmetting te beperken. Maar er is geen 100% garantie in dit leven. Daarom vragen we u 
om wijsheid in het overdenken of u naar de kerk wilt komen zolang het virus nog zo om zich heen grijpt. Toch hopen 
we vooral dat u er, net zoals wij, naar verlangt om weer samen te komen. Elkaar te ontmoeten en samen de 
gemeenschap te vieren. Want die is niet afhankelijk van hoe dichtbij we mogen komen, maar van de Geest die ons 
verbindt met elkaar en met God. Weet u daarom van harte welkom als u de uitnodigingsbrief krijgt.  
Als u niet naar de kerk wilt of kunt komen is het goed om via de techniek verbonden te blijven met elkaar en 
verbonden te zijn via kerktelefoon of internet. Hierbij roepen wij u op om thuis mensen uit te nodigen en samen de 
dienst mee te vieren (houd u daarbij aan de RIVM regels).  
 
Als bijlage I ontvangt u de samenvatting van het protocol ‘hervatten samenkomsten in corona-tijd’. In bijlage II 
ontvangt u uitleg over de inventarisatie en registratie voor het bijwonen van erediensten. Bij vragen kunt u contact 
opnemen met uw wijkouderling of -diaken. 
Wij verheugen ons er op u weer te ontmoeten.  

Namens de kerkenraad, 
Pieter van Dueren den Hollander, voorzitter en ds. Joost en ds. Jannie van den Brink-Dekker 

Bijlagen: 
I. Samenvatting protocol ‘hervatten samenkomsten in corona-tijd’ (Gereformeerde kerk Genderen) 

II. Werkwijze inventarisatie en registratie bezoekers erediensten 



Bijlage I: Samenvatting protocol ‘hervatten samenkomsten in corona-tijd’ (Gereformeerde kerk Genderen) 

• U krijgt persoonlijk een uitnodiging om naar de kerkdienst te komen voor een specifieke zondag. U wordt verzocht niet zelf 
naar de kerkdienst te komen zonder uitnodiging. Er is kindernevendienst en/of oppas. Er worden geen consumpties (ranja 
oid) ‘uitgedeeld’. 

Wanneer u één of meerdere van de volgende klachten heeft dan mag u helaas niet naar de kerk komen en verzoeken wij u thuis 
de dienst mee te beleven:  

✓ (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen, niezen, loopneus,  
✓ verhoging (37,5 tot 38 graden), koorts,  
✓ kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen,  
✓ moeheid, uzelf niet fit voelen en/of diarree. 
✓ Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad of heeft u huisgenoten/gezinsleden met 

koorts en/of benauwdheidsklachten of is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen 
corona vastgesteld? Ook dan mag u helaas niet in de kerkdienst aanwezig zijn. 

Bij de deur zal u naar deze dingen gevraagd worden door de (welkom) coördinator (deurwachter). Hij of zij heeft het recht u 
eventueel te weigeren wanneer hij één van deze klachten ziet of vermoedt. Ook tijdens de bijeenkomst in de kerk. 

• Bent u 70 jaar of ouder, of heeft een zwakke basis gezondheid? Dan vragen we u serieus te overwegen of het risico voor u 
aanvaardbaar is om met zo’n grote groep samen te zijn of dat u liever thuis meeviert. 

• We houden ons aan de coronarichtlijnen zoals aangegeven op de posters in de kerk en houden te allen tijde 1,5 meter 
afstand van elkaar. Alleen gezinsleden hoeven dit niet te doen. Dit geldt ook op de parkeerplaats en bij het in- en uitgaan 
van de kerk. 

• Bij binnenkomst staat er desinfecterende gel klaar. We verzoeken u hier gebruik van te maken of als u een allergie hebt een 
eigen middel mee te nemen. 

U volgt de aanwijzingen op van de coördinatoren (zij dragen gele hesjes) en de kosters. Zij wijzen u de weg in de kerk, u volgt de 
looppaden. We gaan allemaal door de grote deuren de kerkzaal in. Zij wijzen u ook waar u plaats kunt nemen. Het is daardoor 
niet mogelijk op uw vertrouwde plek te gaan zitten. Stoelen worden alleen door de koster verzet of bijgeschoven. Alleen 
gemeenteleden die in hetzelfde huis samenwonen zitten bij elkaar, voor alle andere situaties geldt 1,5 meter afstand. Blijf na 
binnenkomst svp zitten op uw plaats, om zo min mogelijk bewegingen in de kerk te hebben. Na afloop van de dienst verlaten we 
de kerk via de nooduitgang op 1,5 meter van elkaar. Bij de uitgang staat een tafel met collecte manden, om uw gaven te geven. 

• Stoffen stoelen en kussen zijn verwijderd en kunnen tot nader order niet geplaatst worden, u kunt desgewenst zelf een 
kussen meenemen. Ook na de dienst volgt u de instructies op van de coördinator of predikant. We gebruiken de 
nooduitgang om de kerkzaal te verlaten. De indeling van het kerkgebouw (kerkzaal en vergaderruimtes) – met looproutes – 
is weergegeven op een aantal plattegronden. Deze kunt u raadplegen op de website. 

• De toiletten zijn in principe gesloten. Alleen voor hoge nood is het mogelijk hiervan gebruik te maken. Ook de keuken is 
gesloten, alleen de koster heeft hier toegang. 

• Koffiedrinken doen we niet in de kerk. Nodig mensen gerust uit om na de dienst thuis na te praten. Ook hierbij geldt houd 
1,5 meter afstand thuis en bij het binnen komen en uitgaan van de kerkdienst. 

• Ook doordeweeks zijn er ruimtes beschikbaar in de kerk voor samenkomsten. Deze worden door de organisatoren 
aangemeld bij koster coördinator Annemarie Splinters annemariesplinters.68@gmail.com (06-15232006). Na akkoord 
ontvangt de organisator een instructie over het gebruik van de zaal. 

Dit alles vraagt flexibiliteit van iedereen; bedankt voor uw medewerking. 
 
Bijlage II: Werkwijze inventarisatie en registratie bezoekers erediensten 

 
Inventarisatie 
Om een beeld te krijgen wie er graag gebruik wil maken om de eredienst te bezoeken in de 
kerk – vanaf 5 juli - wordt een inventarisatie gehouden. Wij verzoeken u hiervoor een digitaal 
formulier in te vullen. Dat kan via deze link https://forms.gle/bmuhWSbuAWhqL64x5 of u kunt 
gebruik maken van de button op de website van de kerk.  
Als het digitaal invullen niet lukt kunt u bellen met Adrie Kuijpers 0416-351628 / 06-30223557.  
Vriendelijk verzoek om de inventarisatie zo snel mogelijk in te vullen, maar uiterlijk vóór dinsdag 23 juni 12.00 uur. 
 
Registratie 
Om voor elke dienst te weten wie worden verwacht moet er een registratielijst beschikbaar zijn voor de deurwacht, daarvoor is 
aanmelding/registratie nodig. Per groep (combinatie van wijken) ontvangt u een uitnodiging voor welke diensten u zich kunt 
aanmelden. 
Aanmelden doen we via de website – uitleg hierover ontvangt u bij uw uitnodiging – en kan ook per telefoon (Adrie Kuijpers 
0416-351628/06-30223557). Ook voor gezamenlijke diensten met de Hervormde gemeente geldt dat de aanmelding via de 
website of telefooncontact van ‘de eigen gemeente’ gaat.  
Digitaal 
We realiseren ons dat niet iedereen ‘even digitaal’ of handig met computers is, maar doen een beroep op uw medewerking om 
zo veel mogelijk digitaal te proberen. Voor de verwerking van de inventarisatie en registratie scheelt dit heel veel tijd.  
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