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Wijk en Aalburg, 2 december 2021 

 

Betreft: Erediensten tot Kerst 

 

Geacht gemeentelid,         

 

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag rondom corona zien wij ons 

genoodzaakt om het huidige beleid rondom fysieke toegang tot de kerk ongewijzigd voort te zetten. 

We maken nu een planning tot de week voor Kerst. Laten we aanhouden in gebed dat het virus 

gekeerd mag worden en we Kerst en Oud en Nieuw toch als voltallige gemeente met elkaar mogen 

gedenken en vieren. Beleid blijft dan als volgt: 

 
Gebruik Alfabet en minimaal een keer fysiek toegang 

We willen alle gemeenteleden de mogelijkheid geven om in ieder geval minimaal één keer fysiek de 
dienst bij te wonen. Dit doen we door fysieke toegang tot het kerkgebouw op alfabet in te voeren. 

Verder geven we aan gemeenteleden de eventuele mogelijkheid om twee keer fysiek te komen indien 

er plaats over is in het kerkgebouw.  
Degenen die niet aan de beurt zijn voor het alfabet zullen wij 10 minuten voor aanvang van de 

dienst toelaten omdat we niet weten of iedereen anders past binnen de ander halve meter setting.  
Voor degenen die op alfabet ingeroosterd zijn en gegarandeerd een plek willen hebben vragen wij 10 

minuten voor aanvang aanwezig te zijn zodat we ook weten hoeveel ruimte er is voor anderen.  

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

aanmelden is niet noodzakelijk.  
 

 

Zondag Dienst Aanwezig 

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

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

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

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

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

19 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 kinderoppas aanwezig zijn in Rehoboth. 
 

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.  
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• Volg de looproute in de kerk en neem alleen plaats op de aangewezen plaatsen.  

Gemeente activiteiten  

Vooralsnog zullen wij alle gemeentelijke activiteiten waarin Bijbelstudie en Bijbelonderwijs centraal 
staat en de geldende corona regels goed gehandhaafd kunnen worden (zoals het blijven zitten op 

vaste plaatsen, ook wel genoemd ‘placering’) voortzetten. Omdat het lastig is om in het jeugdwerk 

afstand te houden (denk aan het ontmoetings- en spelelement) en onder jongeren betrekkelijk veel 
besmettingen plaatsvinden zullen in de maand december de jeugdclubs en ook Trust geen doorgang 

hebben. Catechisaties, bijbelstudie-kringen, mannen- en vrouwenvereniging zullen vooralsnog wel 
doorgang hebben. Evenals de zondagsschool, omdat daar met vaste plaatsen gewerkt kan worden. 

 

Om -gezien de huidige corona situatie- samenscholing in de avonden rondom onze kerkelijke 
gebouwen na de Erediensten of andere activiteiten die in de avond plaatsvinden te voorkomen, willen 

wij een ieder vragen om direct na beëindiging van de Eredienst of activiteit huiswaarts te keren. 
 

Met broederlijke groet,  

Namens de kerkenraad van de  

Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) 

 

 

N. Swart    

Scriba  

 


