
 
         Waarder, 25 juni 2020 
Beste gemeenteleden, 
 
Met deze brief willen we u informeren over de mogelijkheden om vanaf 5 juli met meerdere 
gemeenteleden in de kerkdienst samen te komen. Vanwege de anderhalve meter afstand is 
het aantal mensen wat aanwezig kan zijn voor onze kerkzaal beperkt tot 70 (inclusief 
medewerkers). We hebben gekozen voor de volgende opzet. Per aantal wijken is er de 
gelegenheid om de diensten te bezoeken. Omdat we ook avonddiensten gaan houden, 
hebben we het volgende schema gemaakt: 
zondag 5 juli 09.30 uur:  Wijk 1 – 2 – 3 - 4 
zondag 5 juli 18.30 uur Wijk 5 – 6 – 7 - 8 
zondag 12 juli 9.30 uur:  Wijk 9 – 10 – 11 - 12 
zondag 12 juli 18.30 uur Wijk 1 – 2 – 3 - 4  etc. 
Elke week wordt in de nieuwsbrief en op de website vermeld welke wijken er aan de beurt 
zijn. Als het wijknummer niet bekend is, kunt u dit opvragen bij de scriba (502006, 
scriba@pknwaarder.nl) 
 
Mensen die gezondheidsklachten hebben en mensen die een verhoogd risico lopen ziek te 
worden vragen we thuis te blijven. Bij binnenkomst, in de kerk en bij vertrek geldt de 
anderhalve meter afstand. We vragen bezoekers daarom via de meest linker deur naar 
binnen te gaan en de jassen aan te houden tot op de zitplaats. Een coördinator zal u vragen 
naar uw gezondheid, dan kunt u uw handen desinfecteren en vervolgens wijst een 
coördinator de plekken aan waar u plaats kunt nemen.  
Tijdens de dienst is er een aangepaste liturgie. Gezamenlijke gemeentezang wordt voorlopig 
nog ontraden omdat dit extra gevaren van besmetting met zich meebrengt. Ook het 
gezamenlijk bidden van het Onze Vader is niet mogelijk. De muziek blijft verzorgd door een 
zanger en organist. Graag ook het gebruik van het toilet zoveel mogelijk beperken. Na de 
dienst gaan we eveneens op aanwijzingen van de coördinator, via de glazen deuren, naar de 
hal en weer naar buiten via de hoofdingang. Er is nog geen kindernevendienst en oppas, we 
hopen dat na de vakantie verder vorm te geven. De werkbladen voor de kinderen blijven op 
de website staan en komen ook in de kerk te liggen om tijdens de dienst te maken. 
 
Mensen die vanuit de genoemde wijken hierboven van plan zijn de kerk te bezoeken op de 
vermelde datum vragen we zich vooraf aan te melden via reserveren@pknwaarder.nl of per 
telefoon bij Jeanette Hagoort: 06-18216953 vanaf woensdagavond 20.00 uur tot 
vrijdagmiddag 17.00 uur. 
Als de reservering het maximaal aantal personen bereikt, moeten we mensen die zich 
daarna aanmelden voor het genoemde tijdstip helaas teleurstellen. De uitzendingen via 
internet gaan gewoon door, zodat u altijd in de gelegenheid bent om vanuit de huiskamer de 
dienst mee te vieren. Leden uit één huishouden kunnen bij elkaar zitten, maar dienen wel 
tegelijk binnen te komen. De kerk is toegankelijk vanaf een half uur voor aanvang van de 
dienst. 
We kunnen niet goed inschatten hoe groot de bezetting zal zijn en hoe het zal gaan lopen, 
als er in de loop van de weken aanpassingen nodig zijn, informeren we u daarover opnieuw. 
 
We realiseren ons dat we op deze manier minder gastvrij overkomen dan u gewend bent, 
onze excuses daarvoor. Gezien de omstandigheden kan het niet anders. Als u vragen hebt 
bij deze brief, kunt u contact opnemen met de scriba. Op onze website staat de complete 
versie van het protocol.  
We hopen op deze manier vorm te geven aan het gemeente-zijn en zo verbinding te blijven 

zoeken met God, zijn Woord en elkaar, om zo toegerust in de wereld te staan. 

Graag tot ziens, tot het moment dat we kunnen samenkomen in onze kerk die ons lief is. 

 

Namens de kerkenraad, 
Heidi van Duuren, scriba  
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