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Wijk en Aalburg, 26 april 2021 

 

Betreft: Erediensten mei 

 

Geacht gemeentelid, 

 

Gezien het aantal besmettingen en zeer beperkte verruimingen zien wij op dit moment nog geen 

aanleiding, om op een andere wijze, de  fysiek kerkgang in te richten en blijven de reeds geldende 

regels van kracht. Hieronder worden deze nog herhaald en is het schema voor fysieke aanwezigheid 

voor de maand mei weergegeven.  

 

Fysieke aanwezigheid Erediensten 

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 is 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.  

• Indien u qua achternaam niet ingeroosterd bent is het niet mogelijk de dienst toch fysiek bij 

te wonen.  
 

 

Zondag Dienst Aanwezig 

2 mei 9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

2 mei 18.30 uur leden met achternaam A t/m M 

9 mei 9.30 uur leden met achternaam A t/m M 

9 mei 18.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

13 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur Iedereen welkom  

16 mei 9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

16 mei 18.30 uur leden met achternaam A t/m M 

23 mei 1e Pinksterdag 

9.30 uur 

leden met achternaam A t/m M 
(Belijdenisdienst tevens familie belijdenis 
catechisanten aanwezig) 

23 mei 1e Pinksterdag 18.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

24 mei 2e Pinksterdag 9.30 uur Iedereen welkom 

30 mei 9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 

30 mei 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 kinderoppas aanwezig zijn in Rehoboth. 
 

Hervormde Gemeente 

Wijk (bij Heusden) 

 
 

 

 
 



 

 
Voorwaarden bijwonen diensten 

Als kerk willen wij strikt de corona maatregelen hanteren. De volgende zaken zijn dan ook van 
toepassing: 

• 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  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en laten we met elkaar blijven 
bidden dat we op afzienbare tijd toch weer met een groter gedeelte van de gemeente fysiek aanwezig 

kunnen zijn in de Eredienst.  

 

Met broederlijke groet,  

Namens de kerkenraad van de  

Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) 

 

 

N. Swart    

Scriba  

 


