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Wijk en Aalburg, 16 november 2020 

 

Betreft: Erediensten komende 6 weken  

 

Geacht gemeentelid, 

 

De situatie rondom corona verandert nog niet snel en noodzaakt ons om vast te blijven houden aan 

de huidige maatregelen rondom kerkgang. In deze brief ontvangt u het rooster tot de kerstperiode 

voor het fysiek aanwezig kunnen zijn tijdens de Eredienst. Verder nog kort wat overige zaken die wij 

mee willen geven vanuit de kerkenraad.  

 

Regels fysieke aanwezigheid 1 mogelijkheid per zondag. 
Om iedereen in ieder geval 1 keer per zondag de mogelijkheid te blijven bieden om fysiek in het 

kerkgebouw aanwezig te kunnen zijn willen we op de volgende wijze invulling geven aan 
aanwezigheid in deze diensten: De volgende regels zijn van toepassing:   

 

• Er een verdeling gemaakt op basis van een alfabetische indeling. Hieronder staat het rooster 

wanneer het voor u mogelijk is de dienst fysiek bij te wonen. Vooraf aanmelden is niet  
noodzakelijk.  

• Bent u qua achternaam niet ingeroosterd is het niet mogelijk de dienst toch fysiek bij te 

wonen.  
 

 

Zondag Dienst Aanwezig 

22 november 9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

22 november 18.30 uur leden met achternaam A t/m M 

29 november 9.30 uur leden met achternaam A t/m M 

29 november 18.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

6 december 9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

6 december 18.30 uur leden met achternaam A t/m M 

13 december 9.30 uur leden met achternaam A t/m M 

13 december 18.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

20 december 9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

20 december 18.30 uur leden met achternaam A t/m M 
 

NB: Als u bijvoorbeeld Van Giessen heet, dan gaat het om de G van Giessen, om te kijken voor welke 

dienst u bent uitgenodigd. 
• Er zal in de ochtenddiensten ook steeds kinderoppas aanwezig zijn in Rehoboth. 

 

Voorwaarden bijwonen diensten 
Als kerk willen wij strikt de corona maatregelen hanteren. De volgende zaken zijn dan ook van 

toepassing: 

Hervormde Gemeente 

Wijk (bij Heusden) 

 
 

 

 
 



• Gemeenteleden die klachten hebben van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts worden 

verzocht niet naar de kerk te komen. Dit geldt ook wanneer een ander gezinslid deze klachten 

heeft.  

• Iedereen die de dienst bijwoont zal bij het naar binnengaan van de kerk worden 

geregistreerd. Dit om aan de eis te voldoen om inzichtelijk te hebben wie aanwezig zijn 

geweest bij de diensten indien er een besmetting is geconstateerd. 

• Bij registratie geeft u aan de gezondheidscheck te hebben gedaan (zie hiervoor ook de 

bijlage). 

Doopdienst 22 november (beschikbaarheid plaatsen) 

Op 22 november zal er in de ochtenddienst de bediening van de heilige doop plaatsvinden. Bij deze 
gebeurtenis zijn wij uiteraard als gemeente betrokken, maar dit zijn ook momenten waar de familie 

graag bij aanwezig is. Om hier een juiste balans in te hebben zullen op 22 november 25 plaatsen voor 

familie zijn gereserveerd. De overige plaatsen op 22 november vrij voor gemeenteleden met 
achternaam N t/m Z. Mochten deze plaatsen vol zijn zullen wij u toch moeten vragen om alsnog thuis 

mee te kijken/luisteren. Wij vragen alvast begrip voor deze situatie. 
Tijdens deze doopdienst kunnen wij ook voor de eerste keer de camera in de zijkant van de kerk 

gebruiken, waardoor ook de doop vanuit huis beter gevolgd kan worden. 

 
Viering H. Avondmaal 

Zondag 6 december zal het H. Avondmaal gevierd worden in onze gemeente. Net als in de vorige 
Avondmaalsdienst (in corona-tijd) zal ook nu -zowel in de morgendienst als in de avonddienst- het 

Avondmaal gevierd worden. De stoelen rondom de tafel zullen 1½ m. van elkaar verwijderd staan. 
Neemt u als u wilt deelnemen aan het avondmaal zoveel als mogelijk aan de gangpaden plaats in de 

banken. Houd bij het aangaan en bij het weggaan van de tafel gepaste afstand. Ook nu worden brood 
en wijn niet doorgegeven, maar ligt het brood in stukjes op de schalen en is de wijn ingeschonken in 

kleine cupjes. We hopen op een gezegende Avondmaalsviering. 

 
Zingen in de diensten 

Omdat we met genoemde maatregelen niet de volle capaciteit benutten van de kerk en wij het 
voortzetten van de gemeentezang erg belangrijk vinden zullen, wij de gemeentezang op ingetogen 

wijze blijven voortzetten. Wel zullen we het aantal coupletten per zangmoment blijven beperken. 

 
Collecte 

We zijn dankbaar dat ook digitaal de inkomsten vanuit de collectes op peil blijven. Voor diegene 
waarvoor het niet mogelijk is digitaal over te maken staat er een collectezak onder de toren. Hier kunt 

u na afloop van de dienst uw gaven geven.    

 
Het wel of niet naar de kerk komen ligt dus voor uw eigen verantwoordelijkheid. Dit is iets wat u zelf 

moet wegen voor het aangezicht van God hoe u hierin wilt handelen. Als kerkenraad vinden wij het 
belangrijk dat wij in deze omstandigheden de mogelijkheid open houden om 1 keer per zondag fysiek 

de Eredienst bij te blijven wonen. Het is voor iedereen belangrijk om naar gewoonte naar de kerk te 
gaan. We denken met name aan de gezinnen met (jonge) kinderen. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met broederlijke groet,  

Namens de kerkenraad van de  

Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) 

 

 

N. Swart    

Scriba  

 


