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Wijk en Aalburg, 19 augustus 2021 

 

Betreft: Erediensten half augustus t/m september 

 

Geacht gemeentelid,         

 

De vakantieperiode ligt voor een groot gedeelte achter ons. We zien gelukkig dat het aantal 

besmettingen afnemen maar dat de anderhalve meter tot in ieder geval half september zal blijven.  

We zullen in de komende periode een schema voor een paar weken sturen om zodoende zo goed 

mogelijk de situatie rondom het corona virus en mogelijke beperkingen voor mogelijke piek na de 

vakanties, of juist versoepelingen goed te kunnen blijven volgen. We willen wederom als kerkenraad 

een beroep doen op gemeenteleden die niet onder de kwetsbare doelgroep vallen en nog niet de 

fysieke stap weer naar de kerk te hebben gezet de stap toch te maken. Met name denken we aan 

(jonge) gezinnen met kinderen. Het is belangrijk om weer regelmaat in de kerkgang te krijgen om 

ontwenning te voorkomen. Er kan volop gebruik gemaakt worden van de kinderoppas.  

Het is goed, daar waar het kan, als gemeente fysiek bij elkaar te zijn in de Eredienst om zelf gevoed 

te worden maar ook als gemeente God lof te prijzen. Wij hopen ook in komende weken weer meer 

gemeenteleden fysiek te zien. Gezien de vakanties weer voorbij zijn en we toch echt iedereen de 
mogelijkheid willen geven in ieder geval minimaal één keer fysiek de dienst bij te wonen zullen wij het 

toelaten van gemeenteleden buiten het Alfabet om indien er ruimte is voor de dienst doorzetten maar 
willen wij wel alle gemeenteleden oproepen om echt strikt de indeling in het alfabet te volgen nu 

iedereen weer terug komt van vakantie.  Degenen die niet aan de beurt zijn voor het alfabet zullen wij 
vanaf heden 10 minuten voor start van de dienst toelaten omdat we niet weten of iedereen anders 

past binnen de ander halve meter setting. We willen echt zorgen dat alle gemeenteleden om die 

verbinding te houden minimaal één keer per zondag fysiek aanwezig zijn en daar waar het kan twee 
keer toestaan maar de prioriteit gaat naar zoveel mogelijk gemeenteleden één keer. Voor degenen die 

op alfabet ingeroosterd zijn en gegarandeerd een plek willen hebben vragen wij echt 10 minuten 
voor aanvang aanwezig te zijn zodat we ook weten hoeveel ruimte er is voor anderen. Indien het vol 

is moeten gemeenteleden die proberen voor een tweede maal aanwezig te zijn ook nog op tijd terug 

naar huis kunnen om de dienst dient daar digitaal bij te wonen. 5 minuten vooraf is dan te kort om 
nog thuis mee te luisteren, vandaar de wijziging in tijd.  Laten we blijven bidden dat we half 

september als de anderhalve meter wegvalt we weer als voltallige gemeente samen mogen komen.  
 

Fysieke aanwezigheid Erediensten 

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

 

 

Zondag Dienst Aanwezig 

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

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

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

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

5 september 9.30 uur leden met achternaam N t/m Z 
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5 september 18.30 uur leden met achternaam A t/m M 

12 september 9.30 uur leden met achternaam A t/m M  

12 september 18.30 uur leden met achternaam N t/m Z 
 
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. 
 

Bent u qua achternaam niet ingeroosterd in een dienst. maar wilt u wel graag de dienst fysiek 

bijwonen, dan vragen wij u te wachten tot 10 minuten voor de dienst. Op dat moment zullen we dan 
kijken of er nog beschikbare plaatsen zijn en u toch de dienst fysiek bij kunt wonen. Indien er in het 

kerkgebouw geen plaatsen over zijn, moeten wij u vragen de dienst toch digitaal thuis mee te 
luisteren Omdat er een mogelijkheid is dat er alsnog thuis meegeluisterd of gekeken dient te worden 

vraagt dat van gemeenteleden dat ze tijdig naar huis dienen te gaan om op tijd in te kunnen 

schakelen. We willen dan ook nadrukkelijk vragen aan iedereen die op alfabet aan de beurt is echt 
ruimschoots voor de tien minuten aanwezig te zijn zodat we tien minuten van tevoren kunnen 

inschatten of we gemeenteleden moeten vragen toch digitaal mee te kijken / luisteren. 
 

Voorwaarden bijwonen diensten inclusief toegang 
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. Wij vragen een ieder via 

de ingang onder de toren binnen te komen. De zij-ingang kan gebruikt worden door hen die   

moeilijk ter been zijn (trapjes!) en daarom geen gebruik kunnen maken van de ingang bij de 

toren. In dat geval zal de koster zorgen voor registratie van die personen. 

• Bij registratie geeft u aan de gezondheidscheck te hebben gedaan  

Avondmaalsviering 

de Avondmaalsbediening van 5 september zal vooralsnog ook weer over twee diensten worden 

verdeeld zoals we de laatste keren het geval is geweest. Ook in De Stroom zal het Avondmaal weer 

bediend worden zoals voorheen, zoals het er nu naar uit ziet.  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Laten we met elkaar blijven 
bidden dat we met de opening winterwerk weer als gehele gemeente samen kunnen komen in de 

Eredienst en we het schema van het alfabet weer achter ons kunnen laten.  

 

Met broederlijke groet,  

Namens de kerkenraad van de  

Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) 

 

 

N. Swart    

Scriba  

 


