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1 Inleiding 

Graag willen we als kerkenraad samenkomsten – daar waar mogelijk – hervatten. Ook hierbij geldt 

dat we omzien naar onze naaste en maatregelen nemen om verspreiding van het corona virus te 

beperken voor alle gemeenteleden; ouderen- en gemeente leden met een kwetsbare gezondheid in 

het bijzonder. 

 

Bronnen bij het samenstellen van dit protocol: 

• RIVM richtlijnen 

• PKN: Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten 

• Gemeenteleden met specialistische achtergronden (o.a. theologisch, medisch en muziek) 

• Gemeente Altena 

 

Doel hervatten samenkomsten: 

Als kerkenraad willen we faciliteren dat gemeenteleden in gemeenschap hun geloof kunnen 

belijden. Om samen God lof en eer te brengen en om als gemeente gesterkt en bemoedigd te 

worden. We mogen – zij het op afstand – elkaar in ontmoeting houvast geven, in geloof, hoop en 

liefde. Wat  betekend dit voor onze samenkomsten? We lezen in 1 Korinthe 14: “Laat alles tot 

opbouw van de gemeente zijn”. Daarom willen we de mogelijkheden om  - onder voorwaarden - 

samenkomsten te houden benutten.  

 

Ook hierin zien we om naar elkaar en doen we zaken met zorgvuldigheid. Als bindende leidraad 

geldt daarbij de werkwijze zoals opgenomen in dit protocol.    

 

Dit protocol is geen statisch document en zal in de loop der tijd worden aangepast naar aanleiding 

van wijzigingen vanuit genoemde bronnen en evaluatie momenten. Daar waar dit protocol niet 

voorziet ligt besluitvorming bij Rob de Ruiter eventueel na afstemming met moderamen en/of 

kerkeraad. Bij afwezigheid van Rob neem Pieter deze taak waar. 

 

 

Gemeentewerk 

Dat gemeenteleden weer naar de kerk kunnen komen tijdens de erediensten en door de weeks is 

geen doel op zich, maar een middel ter ondersteuning. Komende tijd gaan we aan de slag om meer 

van dergelijke middelen in te zetten tot opbouw van de gemeente en persoonlijk geloof. Dit wordt 

voorbereid en uitgewerkt door werkgroep, zoals vastgesteld tijden de kerkeraadsvergadering van 

dinsdag 9 juni 2020.  

 

Ook hierbij geldt dit protocol als leidraad voor samenkomsten (in het kerkgebouw en terrein). 

 

 

1.1 Versie geschiedenis 

0.1 basis document werkgroep 

0.2 aanvullingen nav afstemming moderamen (gedelegeerde kerkenraad d.d. 28-05-2020 

1.0 na verificatie kerkenraad d.d. 9 juni 2020 

1.1 aanvulling werkwijze ‘inventarisatie, uitnodigen en registratie’ + tekstuele aanvulling bijlage D 

d.d. 15-06-2020  

1.2 aanvulling kerkauto, kindernevendienst en oppas (ivm versoepeling RIVM maatregelen) 
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2 Inhoud erediensten 

2.1 Dopen 

Op voorwaarde dat predikant(en), (doopouders) en dopeling geen corona gerelateerde klachten 

hebben kan er gedoopt worden. Tijdens de dienst worden handen ontsmet en kan ook een 

transparante handschoen worden gebruikt. Op verzoek van doopouders / dopeling kan een 

mondkapje worden gebruikt. De zegen kan op afstand worden gegeven en ook de dooptekst kan 

uitgesproken worden op 1,5 meter afstand. Dit wordt vooraf besproken met de doopouders / 

dopeling. Mochten de doopouders / dopeling dit niet zien zitten dan is er geen enkel probleem om 

de doop uit te stellen tot nader orde.  

 

Een doop door onderdompeling behandelen we op dezelfde wijze. 

 

2.2 Belijdenis 

Belijdenis kan worden gedaan. De zegen kan op afstand, staande gegeven worden. Of de 

belijdende leden knielen op de knielbank en de predikant zegent hem of haar, zonder fysiek 

contact. Dit wordt afgestemd met desbetreffende personen. 

 

2.3 Heilig Avondmaal 

Volgens de PKN is het mogelijk het heilig Avondmaal te vieren met de volgende voorwaarden.  

De wijn wordt in plastic bekertjes geschonken die mensen zelf van een dienblad pakken. Ze worden 

niet overhandigd.  Het brood gaat in schalen rond en de mensen nemen er zelf een stukje vanaf 

(zoals we gewend waren). N.B: Het snijden van het brood wordt met handschoenen gedaan.  

Maar dit vraagt toch dat je met het dienblad binnen de 1,5 meter komt. En daarnaast moeten 

mensen met de schaal met brood 1,5 overbruggen naar de volgende zitjes. Daarom kiezen wij er 

voor om bij elk paar stoelen twee cupjes met wijn en twee stukjes brood op een schoteltje, onder 

plastic te plaatsen vóór de dienst. Op het moment van Avondmaal kan iedereen zelf het stukje 

brood en de wijn nemen zonder contact moment.  

 

2.4 Collecte 

Er worden geen zakken doorgegeven. Bij de uitgangen die gebruikt worden staan twee 

collectebussen één voor elk collecte doel. Hiervoor is het belangrijk op te letten omdat er 

filevorming kan ontstaan.  Begeleiding van de coördinatoren is daarbij belangrijk. 

 

2.5 Zingen 

Zingen in de kerkdienst is de eerste tijd nog niet mogelijk. Er zijn te veel aanwijzingen dat dit gevaar 

voor de gezondheid oplevert. Hierover heeft dhr. Henk Teuling een stuk geschreven voor wie meer 

achtergrond informatie wil. 

Wat wel kan: Wisselspraak (Onze Hulp, Heer ontferm U door de gemeente na de gebeden) 

Opzeggen van de geloofsbelijdenis of het uitspreken van de samenvatting van de wet. Luisteren 

naar liederen door de zanggroep of naar muzikaal intermezzo op piano of orgel. Mee neuriën (met 

de mond dicht) met liederen.  

Dit betekent wel dat de dienst liturgisch anders ingericht wordt dan mensen gewend zijn omdat de 

opzet van de liturgie zoals die nu is vrij ‘zwaar’ kan worden als alles passief beluisterd moet 
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worden. De gemeente wordt er van op de hoogte gesteld dat de dienst er anders uit zal zien dan 

voor de coronacrisis.  

 

2.6 activiteiten na de dienst 

Koffiedrinken na de dienst is niet mogelijk in verband met alle hygiëne maatregelen, de beperkte 

ruimte in de hal en de 1,5 meter regel. 
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3 Toegang mensen 

3.1 Wie  

Iedereen die gezond is (geen koorts, geen verkoudheidsklachten, niet benauwd) mag naar de 

eredienst komen.  

Er is geen leeftijdsbeperking gegeven door overheid of PKN. Wel willen we aandacht besteden aan 

de 70 plus groep, die extra kwetsbaar is. Voor hen is contact met de werkende groep risicovol 

omdat die weer in contact  komen met meer mensen en zo de kans op besmetting groter is. Wij 

kiezen er niet voor hen de toegang tot de dienst te ontzeggen. In plaats daarvan wijzen we in de 

brief aan de gemeenteleden de 70 plussers, en de  mensen met een kwetsbare gezondheid, 

expliciet op de risico’s van kerkbezoek en vragen we ze goed af te wegen wat wijs is. We geven 

aan dat wij als kerk alle voorzorgsmaatregelen nemen maar dat deze geen 100 procent garantie 

geven dat er geen besmettingen kunnen gebeuren. We wijzen er op dat de mogelijkheid mee te 

kijken en te luisteren beschikbaar blijft zolang deze crisis duurt. Maar we verbieden ze niet om naar 

de kerk te komen wanneer ze klachtenvrij zijn.  

 

 

3.2 Kindernevendienst / oppas 

Kindernevendienst kan gegeven worden. Kinderen hoeven geen afstand te houden van elkaar, 

alleen de leiding wordt gevraagd 1,5 meter afstand te houden tot de kinderen. 

Kinderen moeten opgegeven worden via de website wanneer ze met hun gezin meekomen (zie 

hieronder) of via jeugdwerkgenderen.nl wanneer ze zonder ouders naar de nevendienst komen. 

Deze kinderen worden opgevangen in de hal. Er wordt kindernevendienst gegeven in drie groepen 

die de hele dienst in de nevendienstruimtes blijven. De zaalindeling en beschikbare leiding bepaalt 

mede het maximum aantal kinderen dat per zondag toegelaten wordt.  

 

Kinderen van 0-4 worden door één ouder naar de crèche gebracht. (volg de looppaden) Het 

overdracht moment wordt zo kort mogelijk gehouden en tussen volwassenen wordt zo veel mogelijk 

1,5 meter afstand gehouden. Eventuele aanwijzingen schrijven ouders van te voren op een briefje 

zodat de leiding die kan lezen. Leiding hoeft geen afstand tot de kinderen te houden. Er kan geen 

drinken worden geschonken, ouders wordt gevraagd dit zelf mee te geven.  

 

Na de dienst vertrekken ouders met de gemeente via de nooduitgangen naar buiten en gaan via de 

hoofduitgang naar binnen om hun kinderen op te halen. 

 

3.3 Inventarisatie 

[Dit deel – 3.3 t/m 3.5 - van het werkplan in uitgewerkt door Dick Nederveen, Adrie Kuijpers, Arne 

Schouten en Gerbert van de Beek. Auteurs: Dick Nederveen en Adrie Kuijpers.] 

Voor de inventarisatie van de belangstelling om de erediensten (in coronatijd) weer te bezoeken 

maken we gebruik van de gegevens van de ledenadministratie (LRP) van de kerk. We willen een 

goed beeld krijgen hoeveel mensen van plan zijn, als zij daartoe in de gelegenheid zijn, weer naar 

de erediensten te komen. 

Vragen: 

1. Bent u met uw huisgenoten van plan om weer naar de erediensten te komen?: ja / nee 

2. Met hoeveel personen (vanaf 12 jaar) komt u?:   

3. Hoeveel kinderen bezoeken de kindernevendienst?:  

4. Hoeveel kinderen bezoeken de oppas?:   
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5. Hebt u voorkeur voor de ochtend- avonddiensten of geen voorkeur?: 

6. Hebt u de behoefte aan aparte diensten voor 70+ en of kwetsbare mensen? Ja / nee   

Resultaten van de antwoorden op de vragen 5 en 6 zijn ter indicatie in de beoordeling voor de 

uitnodiging. 

De antwoorden op de vragen kunnen via de website van de kerk, per telefoon (0416-351628 / 06-

30223557) of E-mail: reserveren@gereformeerdekerkgenderen worden doorgegeven.  Voor 

zaterdag 20 juni.   (ca 5 dagen na verzending brief) 

 

Deze inventarisatie gebruiken we voor de gerichte uitnodiging, mogelijk enkele zondagen vooruit.  

 

Inventarisatie  formulier.    

 
 

http://www.gereformeerdekerkgenderen.nl/
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3.4 Uitnodiging 

Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven de erediensten weer te bezoeken gebruiken 

we de gegevens van de inventarisatie om gericht uit te nodigen. 

Vooralsnog denken we aan een uitnodiging per dienst van (een combinatie van) 2 wijken. De 

inschatting is dat we in 3 (of 4) diensten alle belangstellenden de gelegenheid kunnen bieden om 

de erediensten weer fysiek te bezoeken.  De inventarisatie biedt daarop goed zicht.   

Voor bijzondere diensten wordt steeds een aparte uitnodiging gemaakt.  Advies: om het aantal 

bijzondere diensten zoveel mogelijk te beperken.   

 

3.5 Registratie (aanmeldbeleid) 

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) wordt aangegeven voor welke diensten mensen zich aan kunnen 

melden. Hierbij maken we een inschatting om zo goed mogelijk het maximum van 100 personen, 

dat met de 1,5 meter regel in onze kerkzaal past, te benaderen. Bijzondere diensten, afwijkend van 

de reguliere ochtend- en avonddiensten,  worden als zodanig in het preekrooster opgenomen.  

 

Gemeenteleden zullen zich zelf per dienst aan moeten melden via de website van de kerk  (zoveel 

mogelijk) of via telefoon (0416-351628 / 06-30223557) en Email-adres:  

reserveren@gereformeerdekerkgenderen.    

 

De registratie moet op vrijdag voor 19:00u voorafgaande aan de zondag binnen zijn. We bieden 

de gelegenheid om 4-wekelijks vooruit registratie te doen  (zoals  NH-gemeente)? 

 

Na sluitingstijd van de registratie checkt de coördinator (of wgr) op aantal van max. 100 personen 

per dienst en doet melding aan kerkenraad.  Principe: wie-het-eerst-komt, ...    Aanmelding boven 

het max aantal worden geïnformeerd. 

 

Evaluatie en bijsturing: 

Uitnodigings- en aanmeldbeleid wordt maandelijks (eerst wekelijks) geëvalueerd. Eventueel 

voorzien van wijzigingsvoorstel. Wijziging pas invoeren na besluit door Moderamen. 

 

Noot in het kader van privacy:  

Gegevens voor inventarisatie en registratie kunnen in voorkomende gevallen voor de kerk en/of 

GGD worden gebruikt. 

 

Werkwijze voor uitnodiging / registratie van de gezamenlijke diensten. 

Uitnodiging en registratie via de eigen kanalen. 

NH:  Geen aparte groepsgewijze uitnodiging. Registratie:  via invulformulier 4 weken vooruit.  via 

Kim van Wijlen (zij houdt zo nodig ruggespraak met Leo / ds Lucias) als max aantallen worden 

overschreden.   Kim verstuurd in de loop van de week nog een bevestigingsmail  aan de 

mensen  die zich hebben opgegeven. 

GK:  Vanuit de inventarisatie krijgen we (de laatste week van juni) een indicatie of voor de 

avonddiensten in aparte groepen moeten gaan uitnodigen. De werkgroep wil 23 of 24 juni de 

gegevens van inventarisatie beoordelen. 

Registratie: Wekelijks via website of tel.nr tot uiterlijk vrijdag 20.00u (Stimuleren dat mensen zich 

eerder registreren) via Adrie Kuijpers (zij houdt zo nodig ruggespraak werkgroep / Pieter) als max 

aantallen worden overschreden.  Mensen die zich hebben opgegeven  krijgen een bevestigingsmail 

bij aanmelding 

http://www.gereformeerdekerkgenderen.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftel.nr%2F&data=02%7C01%7CPDueren%40heijmans.nl%7Cce3d22ac31b147bf1eb308d80f1474f4%7C64b9032e3a444d1392306f329bca0958%7C0%7C0%7C637275927826174035&sdata=8NybEuSi4WwEDJ5lWYlf1%2BQGt63zHo7kr64%2BLYNZDjM%3D&reserved=0
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In de loop van woensdag stemmen Kim en Adrie af over (de geregistreerde / verwachte aantallen) 

om te beoordelen of mogelijk meer mensen kunnen worden uitgenodigd.  De lijsten met 

geregistreerden (aantalen) worden beschikbaar gestelt voor de mensen van beide gemeenten die 

betrokken zijn bij de uitnodiging en registratie: (Kim, Leo, Adrie, Arne, Gerbert Dick) zodat actueel 

zicht ontstaat op de ontwikkeling van de registraties. 

Vrijdagavond 20:00u wordt definitief beoordeeld of eventueel meer mensen worden uitnodigen om 

zich voor zaterdag 12:00u te registreren.  Dan gaat de lijst naar de gemeente die de avonddienst 

organiseert.  Verspreiding via Kim en Adrie.   

Gezamenlijke lijst gaat naar de koster (NH: (koster@hervormdgenderen.nl) ;  GK: 

(koster@gereformeerdekerkgenderen.nl) zodat zondag voor de dienst de lijsten beschikbaar zijn 

voor de koster/ "welkomstdienst".  (N.B.  als vrijdag het maximum al bereikt is kan die vrijdagavond 

al naar de kosters). 

 

3.6 ‘Welkom’ / deurwacht 

Bij de deur staan deurcoördinatoren. Hiervoor wordt een extra ouderling/diaken ingezet die 

‘welkomstdienst’ heeft bij de buitendeur. Zij heten iedereen welkom, checken de registratielijst en 

stellen ieder gemeentelid voor zich, en evt.  de kinderen, de vraag: 

- ‘ben je gezond? Geen koorts? Niet verkouden?’  

- Daarna wordt gewezen op desinfectie, de looproute, jas meenemen  

- men moet de grote ingangsdeuren nemen naar de kerkzaal 

 

De deurcoördinatoren hebben het recht mensen te weigeren bij de deur. We hebben mensen nodig 

die dit ook durven te doen en het wordt middels de brief van te voren gecommuniceerd. Ook kan 

een deurcoördinator wanneer de dienst begonnen is mensen die regelmatig hoesten of niezen 

verzoeken de dienst verder thuis te beluisteren. 

 

3.7 Kerkauto 

Het is mogelijk gebruik te maken van de kerkauto mits zowel rijder als gebruiker hier mee 

instemmen en men de regels van het RIVM in acht neemt. Dit betekend dat een mondkapje 

verplicht is wanneer mensen in één auto zitten die niet uit één gezin komen. Wie gebruik wil maken 

van de kerkauto neemt hiervoor contact op met de rijders zoals gewoonlijk. 

 

3.8 Pastorale nazorg 

Wijkteams zullen blijven omzien naar gemeenteleden uit de wijk. Aanleiding kan het wel of niet 

reageren van gemeenteleden zijn op de inventarisatie, uitnodiging of registratie. 

 

Ook zullen er mensen zijn die verlangden om weer samen te komen maar die door alle regels en 

beperkingen teleurgesteld zijn door hoe de diensten vorm worden gegeven. Het is goed dat hier 

een luisterend oor voor is.  

 

 

 

 

mailto:koster@hervormdgenderen.nl
mailto:koster@gereformeerdekerkgenderen.nl
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4 Facilitair 

4.1 Inrichten kerkgebouw (Zie bijlage A en B) 

- Er worden looproutes ingericht, door middel van tape op de grond, die naar de grote deuren 

gaan waardoor iedereen naar binnen gaat. (De achterste deuren zijn dicht). Daar staat een 

kosterr die mensen van de voorste rij af hun plekken wijst.  

- In de kerkzaal zijn zitplekken per twee ingericht. De koster kan stoelen bij elkaar schuiven om 

gezinsleden van meer dan twee personen naast elkaar te zetten.  

- De garderobe is dicht, mensen nemen hun eigen jas mee naar hun plek. 

- De WC ’s zijn in principe niet in gebruik maar worden niet afgesloten voor wie ‘hoge nood’ heeft. 

- Bij het uitgaan van de kerk wordt aangewezen welke rijen mogen vertrekken (achterste rijen 

eerst) Hiervoor worden de  twee nooduitgangen gebruikt om de doorstroom te versoepelen.  

- Kinderen 0-4 kunnen naar de oppasruimte worden gebracht. Eén ouder per kind. Oppas hoeft 

geen 1,5 meter afstand tot kinderen te houden. Maar wel tot andere ouders. De twee zaaltjes 

zijn open, deur 1 is om de kinderen naar binnen te brengen, deur 2 om te vertrekken, zo 

passeren volwassenen elkaar niet binnen 1,5 meter. 

- kindernevendienst ruimte: kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden onder de twaalf 

jaar. Wel moet de leiding zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden. Hier moet rekening mee 

gehouden worden met de werkjes, dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen werken 

zonder geholpen te worden.  

- Ouders vertrekken via de twee nooduitgangen en gaan via de hoofdingang weer naar binnen om 

hun kind op te halen. 

 

De rol van de coördinatoren en kosters is cruciaal en die moeten goed geïnstrueerd worden. 

 

4.2 Techniek 

In de kerkzaal wordt een speciaal vak afgetapet waarbinnen de techniek zich bevind. Ook de 

technici bevinden zich op 1,5 meter van elkaar. Wanneer dat technisch niet kan wordt er een 

scherm geplaatst. 

 

4.3 Koster 

De rol van de koster is voornamelijk gecentreerd rondom de kerkzaal. Alleen de koster mag daar 

stoelen verplaatsen voor gezinnen. De koster mag mensen uit de kerkzaal verzoeken te vertrekken 

wanneer die hoesten/niezen/verkoudheidsklachten vertonen. De koster is ook beheerder van de 

keuken en kan glazen water voor de predikant klaarzetten en daarna de keuken afsluiten. 

 

Tijdens de dienst gaat de keuken op slot, alleen de koster betreed de keuken. 

 

4.4 Schoonmaak / desinfectie 

Bij de ingang van de kerk staan desinfecteer pompen. Met een bordje waar verzocht wordt deze te 

gebruiken. Het is niet verplicht deze te gebruiken maar wordt wel aangeraden.  

Ook in de wc’s staan desinfecteerpompen bij de wastafels en doekjes in de wc zelf om de bril af te 

nemen.  

Wanneer door meerdere mensen het katheder met de microfoon wordt gebruikt moet die 

tussendoor gedesinfecteerd worden.  
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Na afloop van de dienst of voor de volgende dienst worden schoongemaakt: 

• alle leuningen van de stoelen (stoffen stoelen zijn dus niet mogelijk en kussens ook niet) 

• alle deurklinken 

• alle apparatuur 

• toiletten 

• katheder en preekstoel  

• Alle zalen die gebruikt zijn (consistorie/nevendienst/oppas) 

De hele kerkzaal wordt minstens 1 uur gelucht na een kerkdienst door alle deuren open te zetten. 

De ventilatoren worden hiervoor niet gebruikt. 

 

Daarnaast wordt op maandag  de hele kerkzaal schoongemaakt door de bestaande 

schoonmaakploeg, eventueel aangevuld met vrijwilligers. 

 

De coördinator hiervoor is de kosterscoördinator 
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5 Samenkomsten ‘door de weeks’ 

We zijn heel blij dat er meer ruimte komt om elkaar te ontmoeten. Tegelijk wordt iedere keer weer 

benadrukt dat dit alleen kan als alles goed blijft gaan en iedereen zich aan de regels houdt. Daarom 

betrachten we voorzichtigheid bij het samenkomen met elkaar. Wanneer iets digitaal kan dan heeft 

dit de voorkeur.  

 

5.1 Voorwaarden 

Zijn er toch zwaarwegende redenen elkaar fysiek te ontmoeten? Dan vergaderen we of houden we 

bijeenkomsten (zoals groeigroep, gebedsgroep e.d.) in een ruimte waar we de regels kunnen 

naleven. We richten de zaal zo in, dat deelnemers op tenminste anderhalve meter afstand van 

elkaar kunnen plaatsnemen.  
- Aanmelden (van te voren bespreken) bij de kostercoördinator. 

- Alleen met toestemming van het Moderamen. Hiervoor is Rob de Ruiter het aanspreekpunt 

- Organisator is verantwoordelijk voor de naleving van de anderhalve meter maatregelen. Na 

de bijeenkomst moet hij of zij ook zorgen voor het schoonmaken volgens de aanwezige 

instructie. 

- Stoelen mogen niet verplaatst worden, alleen door de koster kan dit. 

 

5.2 Inrichting zalen 

- Zaal 2 maximaal 12 personen (zie bijlage C) 

- Zaal 5, maximaal 17 personen en in lokaalopstelling 24 personen (Zie bijlage C) 

- Kerk, maximaal 30 personen. Vanaf 1 juli maximaal 100 personen 

- Overige zalen zijn te gering van afmeting om te kunnen gebruiken.  

 

5.3 Schoonmaak 

- Na afloop van de vergadering of bijeenkomst worden schoongemaakt door de gebruikers 

zelf: 

o Alle armleuningen 

o tafels die gebruikt zijn 

o Alle deurklinken/deuren 

o evt. Toiletten  

 

5.4 Koffie / thee  

- Het is niet mogelijk om consumpties, zoals koffie of thee, van de kerk te gebruiken. Het 

wordt aangeraden dat iedereen persoonlijk zelf drinken en drinkgerei van thuis mee te 

nemen. 

- De keuken is gesloten; servies uit de keuken wordt niet gebruikt. 

 

5.5 buitenactiviteiten 

- die zijn mogelijk mits men 1,5 meter afstand houdt 

- We raden mensen aan van deze mogelijkheid gebruik te maken bijvoorbeeld door te 

vergaderen of een groeigroep in de tuin samen te laten komen 

- Wanneer je het kerkplein wilt gebruiken, meldt dit dan bij Rob de Ruiter. 
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6 Communicatie 

Nu alles anders dan anders gaat is een goede communicatie belangrijk waarbij telkens 

gecommuniceerd wordt wat we gaan doen, wanneer we het gaan doen en waarom we het gaan 

doen. Ook is belangrijk dat mensen de mogelijkheid hebben te reageren op de keuzes die we 

maken ook als dit niet betekent dat we die (meteen) kunnen veranderen.  

We communiceren op een duidelijke, respectvolle en liefdevolle manier met elkaar. 

 

6.1 Gemeente  

De gemeente wordt op de hoogte gehouden door 

- nieuwsbrief 

- email 

- website 

- facebook 

- algemene brief (Bijlage D) 

- inventarisatie brief 

- extra afkondiging 

 

De gemeente krijgt ook de mogelijkheid te reageren naar scriba via mail of telefoon. De 

beslissingen worden genomen door de kerkenraad maar het is goed dat gemeenteleden 

meedenken en ideeën aandragen. 

 

6.2 Commissies (na afzonderlijke afstemming): 

Wanneer er besluiten worden genomen die invloed hebben op commissies dan wordt er  

rechtstreeks met hen gecommuniceerd. Het liefst persoonlijk aan de voorzitters per telefoon. 

Commissies worden waar kan betrokken bij besluiten, we werken samen met hen om deze 

gemeente het beste te kunnen dienen.  

 

Rondom de liturgie en weekbericht is er een protocol richting alle betrokkenen (Bijlage E) 

 

6.3 Publicatie 

De vigerende versie van dit protocol – inclusief bijlagen – wordt gepubliceerd op de website van de 

kerk: https://www.gereformeerdekerkgenderen.nl/ 

 

 

https://www.gereformeerdekerkgenderen.nl/
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7 Bijlagen 

• Bijlage A: Indeling kerkzaal 

• Bijlage B: Indeling looproute hal 

• Bijlage C: Indeling zaal 2 + zaal 5 

• Bijlage D: Brief voor gemeenteleden (samenvatting protocol + inventarisatie, uitnodiging en 

registratie) 

• Bijlage E: Proces communicatie internetdiensten 
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7.1 Bijlage A: Indeling kerkzaal 
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7.2 Bijlage B: Indeling looproute hal 
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7.3 Bijlage C: Indeling zaal 2 + zaal 5 
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7.4 Bijlage D: Brief voor gemeenteleden  

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.  
 
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 kerkeraad 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.   
 
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. 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.  
 
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 kerkeraad, 
 
Pieter van Dueren den Hollander, voorzitter 
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 
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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:  

o (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen, niezen, loopneus,  
o verhoging (37,5 tot 38 graden), koorts,  
o kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen,  
o moeheid, uzelf niet fit voelen en/of diarree. 
o 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 
12.00u. 
 
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.  
 
 
 
 

 

https://forms.gle/bmuhWSbuAWhqL64x5
mailto:annemariesplinters.68@gmail.com
https://forms.gle/bmuhWSbuAWhqL64x5
https://forms.gle/bmuhWSbuAWhqL64x5
https://forms.gle/bmuhWSbuAWhqL64x5
https://forms.gle/bmuhWSbuAWhqL64x5
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7.5 Bijlage E: Proces communicatie internetdiensten 

Procedure liturgie Internetdiensten en weekbericht. 

Vanaf 11 maart 2020 worden er internetdiensten gehouden in samenwerking met de Hervormde 
gemeenten van Genderen. Om de mensen thuis (gemeenteleden en belangstellenden) zo goed 
mogelijk van dienst te zijn wordt er een weekbericht verspreid. 

Onderdelen weekbericht: 

1. Weekbericht (*.doc en *.pdf); tekst met informatie over de internetdiensten, vaste 

onderwerpen (voorbeeld is als bijlage I toegevoegd): 

a. Internetdiensten (inleiding) 

b. Dankgebed en voorbede 

c. Jeugd en kindernevendienst 

d. Collecte  

e. Meeluisteren  

f. Liedteksten 

g. Muziekmoment op woensdag 

h. Vragen 

i. Tip bij meekijken 

2. Liturgie ochtenddienst (*.doc en *.pdf); uitgewerkte teksten 

3. Liturgie avonddienst (*.doc en *.pdf); uitgewerkte teksten 

4. Verhalen kindernevendienst (*.pdf) 

5. Verwerkingen kindernevendienst (*.pdf) 

Het weekbericht wordt om toerbeurt verzorgd door de voorzitters van de HK (Leo) en GK (Pieter). 

 

Verspreiding 

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken wordt het weekbericht verspreid via: 

1. de website van de kerken 

2. met doorlink facebook 

3. via mail (maillijst scriba: Nieuwsbrief+) 

4. analoge verspreiding (gemeenteleden zonder internet)   

Procedure in 10 stappen: 

1. Voorganger wordt (t/m mei telefonisch) geïnformeerd over het tijdig aanleveren van de orde 

van dienst; mailing preekvoorziener (zoals altijd). 

2. Ds stuurt liturgie (orde van dienst) op naar Marion van Olst (zoals altijd) 

mvanolstcolijn@gmail.com en Annemieke Vos meelvoormiekje@hotmail.com (graag asap) 

3. Marion bundelt o.a. de beide orde van diensten en verspreid deze naar (meestal vrijdag 

avond) 

a. Ouderling van dienst 

b. Organist 

c. Koster (G) 

d. Koster (H) koster@hervormdgenderen.nl (zorgen voor verspreiding naar organist) 

e. Dienstdoende beamer man / vrouw (G) en naar: gerefkerklaptop@gmail.com  

• Dienstdoende beamer man / vrouw werkt liturgie uit tbv presentatie tijdens de 

internetdienst 

f. Annemieke Vos (check: ivm uitwerking liturgie) 

g. cc. diversen 

mailto:mvanolstcolijn@gmail.com
mailto:meelvoormiekje@hotmail.com
mailto:koster@hervormdgenderen.nl
mailto:gerefkerklaptop@gmail.com
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4. Annemieke Vos; maakt Word documenten (1x ochtenddienst + 1x avonddienst) met lied- en 

bijbel teksten en mailt deze aan (voorkeur voor 12u zaterdag) 
a. Scriba’s H + G scriba@hervormdgenderen.nl + 

scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl 
b. Voorzitters H + G scriba@hervormdgenderen.nl + pdueren@heijmans.nl 

5. Rianne Verwoert (R.Verwoert@electronic-service.nl) stuurt verhalen en verwerkingen (in 
*pdf) – Vertel het maar – aan voorzitters met eventuele begeleidende tekst voor het 
weekbericht. 

6. Voorzitters wisselen informatie uit over (vrijdag): 
a. Voorgangers 
b. Collecte bestemming 
c. Link meekijken 
d. Eventuele bijzonderheden ikv internetdiensten  

7. Voorzitters doen om toerbeurt een weekbericht maken, met link ‘kerkdienst luisteren / 
kijken’ + link naar uitgewerkte liturgie en mailt dit bericht naar (rond 13u zaterdag) 

a. Website beheerders H + G  joop.lankhaar@gmail.com + 
arneschouten@hotmail.com  

b. Hans van Mersbergen (H) voor eventuele analoge verspreiding hans-
mientje@ziggo.nl 

c. Rob de Ruiter (G) voor eventuele analoge verspreiding robderuiter@ziggo.nl 
d. Scriba’s tbv verspreiding via e-mail: scriba@hervormdgenderen.nl + 

scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl 
8. Scriba verspreiden weekbericht (met bijlagen) via maillijst 
9. Website beheerders posten weekbericht met link naar bestanden op de website en delen 

het bericht via facebook (sociale media verspreiding komt hiermee op gang) 
10. Rob de Ruiter heeft netwerk van aantal mensen die weekbericht / uitgewerkte liturgie 

afdrukken en bezorgen bij gemeenteleden zonder internet. 
a. Er zijn meer gemeenteleden die digitale versie per mail ontvangen, afdrukken en bij 

gemeenteleden zonder internet verspreiden (onbekend wie en hoeveel dit wordt 
gedaan). 

 
Aandachtspunt: tijdlijn; hoe eerder voorganger orde van dienst aanlevert hoe eerder de daarop 
volgende acties uitgevoerd kunnen worden en daarmee het weekbericht kan worden verspreid.  
 
Kritieke pad (rode lijn):  

actie 
nummer 

Actor 
- 1 < week vrijdag zaterdag 

tijd: 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 preekvoorziener                                           

2 Voorganger                                           

3 Marion                                           

4 Annemieke                                           

5 Rianne                                           

6 Leo / Pieter                                           

7 Leo / Pieter                                           

8 Joop / Arne                                           

9 Leo / Marrie                                           

10 Rob +                                           

 
Bijlagen: 
 

I. Voorbeeld weekbericht ‘internetdiensten’ 

mailto:scriba@hervormdgenderen.nl
mailto:scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl
mailto:scriba@hervormdgenderen.nl
mailto:pdueren@heijmans.nl
mailto:R.Verwoert@electronic-service.nl
mailto:joop.lankhaar@gmail.com
mailto:arneschouten@hotmail.com
mailto:hans-mientje@ziggo.nl
mailto:hans-mientje@ziggo.nl
mailto:robderuiter@ziggo.nl
mailto:scriba@hervormdgenderen.nl
mailto:scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl
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Bijlage I 
 

Weeknieuws en informatie internetdiensten zondag 24 mei 2020 
 

Internetdiensten 

Deze zondag zijn er 2 internetdiensten en net als in de afgelopen periode trekken we hierin als 

Hervormde en Gereformeerde Kerk in Genderen samen op. De morgendienst vanuit de Hervormde 

Kerk. De avonddienst is vanuit de Gereformeerde Kerk. 

 

Dankgebed en voorbede 

Gebedspunten verzoeken wij u kenbaar te maken via de scriba’s: 

• Marrie van der Mooren: scriba@gereformeerdekerkgenderen.nl / 0416-692592 

• Leo Oudshoorn: scriba@hervormdgenderen.nl / 06 31013886 

 

Jeugd en kindernevendienst 

Voor de kinderen èn tieners zijn er werkbladen beschikbaar. Die vind je als documentje op de 

website en kun je zelf uitprinten.  

• Verhalen kindernevendienst zondag 24 mei 2020.pdf 

• Verwerking kindernevendienst zondag 24 mei 2020.pdf 

 

De verhalen en verwerkingen zijn verdeeld groepen en het grijze blokje ervoor geeft aan voor welke 

groep het is. 

• Onderbouw: groep 1-2-3 (onderste blokje is grijs) 

• Middenbouw: groep 4-5-6 (middelste blokje is grijs) 

• Bovenbouw: groep 7-8 (bovenste blokje is grijs) 

• Ook is er een jongerenpagina beschikbaar. 

 

Zo kunnen de kinderen tijdens de dienst of op een ander moment ook hun eigen 

‘kindernevendienst’ rond het thema van ‘Vertel het maar’ mee beleven. Dat vraagt uiteraard wel een 

klein beetje begeleiding van de ouders. Voor vragen is Rianne Verwoert (06-57310205) 

beschikbaar. 

 

Collecte Hervormde gemeente: 
De collecte van deze zondag 24 mei zijn bestemd voor: 

1. Diaconie: Steunfonds Gereformeerde Bond 

2. Kerk en eredienst 

 

Uw bijdragen kunt u overmaken naar de diaconie (NL32RABO 0341 528 234 t.n.v. Diaconie Herv. 

Gem. Genderen) en de kerkrentmeesters (NL77 RABO 0373 719 493 t.n.v. CvK Herv. Gem. 

Genderen). 

 

Collecte Gereformeerde kerk: 

De collecte van deze zondag 24 mei zijn bestemd voor: 

1. Onderhoud gebouwen en terrein 

2. Kerk 

  

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL 15 RABO 03737 10 909, t.n.v. CvK 

Gereformeerde Kerk Genderen; daarbij graag de datum en de collecte bestemming aangeven. 
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Meeluisteren  

U kunt doorklikken op onderstaande link om de diensten live of later te luisteren en mee te vieren: 

• De ochtenddienst is om 9.30u vanuit de Hervormde Kerk; ds. H.E. Velthuizen uit 

Schelluinen. 

De diensten vanuit Hervormde Kerk zijn ook via beeld met geluid te beleven via: Uitzending kerk via 

youtube: https://youtu.be/c8qDsslhcdo  

 

• De avonddienst om 18.30 uur is vanuit de Gereformeerde Kerk; ds. P. Vermaat uit 

Veenendaal. 

De diensten vanuit het Gereformeerde kerkgebouw zijn ook via beeld met geluid te beleven via 

http://www.thuismeekijken.nl/ met code: GKG2020 (let op: GKG zijn hoofdletters). 

TIP*: gebruik als webbrowsers: Google Chrome, Firefox en Edge (standaard binnen Windows 10). 

 

Liedteksten 

Deze ontvangt u per mail als u ook de nieuwsbrief digitaal ontvangt. U kunt ook doorklikken op 

onderstaande link: 

• Liturgie voor zondagmorgen 24 mei 

• Liturgie voor zondagavond 24 mei 

Muziekmoment op woensdag 

Op de woensdagavond is er een extra ‘uitzending’ om 19.30u (muzikale fruitmand). Dit is een 

gezamenlijke uitzending met de Gereformeerde kerk van Genderen en de Hervormde gemeenten 

van Eethen/Drongelen en Genderen. Op woensdag 27 mei is de uitzending vanuit de Hervormde 

kerk in Genderen.  

 

Vragen 

Voor vragen over het gebruik van de computer of kerkradio verzoeken wij u contact op te nemen 

met de wijkouderling of -diaken. 

*) Wilt u de diensten van volgen via beeld en geluid dan kan dat via de volgende webbrowsers: 

Google Chrome, Firefox en Edge (standaard binnen Windows 10). Meekijken via Internet Explorer 

is niet mogelijk omdat het programma dit niet ondersteunt”. Het zou kunnen zijn dat de browser 

“EDGE” van microsoft ook niet optimaal functioneert. Het is aan te raden om de live stream te 

volgen via “FireFox” of “Chrome”. Het kan voorkomen dat de video stream een keer kan blijven 

hangen, dit komt omdat er een tijdelijke verbinding brug is gemaakt naar de internet aansluiting van 

de pastorie. Wat een oorzaak zou kunnen zijn voor het weg vallen van het beeld is dat er te weinig 

werk en opslag geheugen aanwezig is op uw computer; dan lopen de buffers vol en kan er geen 

beeld meer geladen worden. 
 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/74-Hervormde-Gemeente-Genderen
https://youtu.be/c8qDsslhcdo
https://kerkdienstgemist.nl/stations/381-Gereformeerde-kerk-Genderen

