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Hervormde Gemeente
Wijk (bij Heusden)

Wijk en Aalburg, 21 december 2021
Betreft: Erediensten tot Kerst
Geacht gemeentelid,
Helaas zullen wij ook in de komende weken de diensten voortzetten op de huidige wijze. Onderstaand
vindt u het schema tot en met zondag 16 januari.
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
25 december (Eerste kerstdag) 9.20
zingen voor de dienst
25 december Viering Kerst Club en
zondagschool
26 december
26 december
31 december oudjaarsdag
1 januari nieuwjaarsochtend
2 januari
2 januari
9 januari
9 januari
16 januari
16 januari

Dienst Aanwezig
9.30 uur leden met achternaam A t/m M
15.30 uur
9.30 uur
18.30 uur
19.30 uur
9.30 uur
9.30 uur
18.30 uur
9.30 uur
18.30 uur
9.30 uur
18.30 uur

Alleen fysieke toegang gezinsleden.
leden met achternaam N t/m Z
leden met achternaam A t/m M
leden met achternaam N t/m Z
Vrije toegang
leden met achternaam N t/m Z
leden met achternaam A t/m M
leden met achternaam A t/m M
leden met achternaam N t/m Z
leden met achternaam N t/m Z
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.
• Volg de looproute in de kerk en neem alleen plaats op de aangewezen plaatsen.
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.
Specifiek mededelingen tot gemeentelijke activiteiten komende weken en aanvullende
maatregelen
Kerstviering clubs en zondagschool
Rondom kerstviering clubs en zondagsschool is fysieke toegang voor gezinsleden mogelijk. OM de
anderhalve meter te waarborgen maar ook viering zoveel als mogelijk zoals we gewend zijn door te
laten gaan willen wij het volgende vragen: kinderen nemen bij hun ouder(s) in de bank plaats. Alleen
in banken met groene bordjes en tussen gezinnen anderhalve meter afstand in de banken. Kinderen
kunnen niet allemaal tegelijk op het podium omdat dan onvoldoende afstand gehouden kan
worden. Dit betekent dat het gezamenlijk zingen vanuit de banken gedaan wordt. Voor het opzeggen
kunnen kinderen wel naar het podium lopen maar gaan daarna weer terug naar hun zitplaats. (Denk
ook hier aan de anderhalve meter afstand). Binnenkomst gebeurt alleen via hoofdingang en hierbij zal
u verder begeleidt worden naar uw zitplaats.
Catechese
Er zal, m.u.v. belijdenis-catechisatie in de komende weken geen catechisaties plaatsvinden Als scholen
weer open gaan, zullen wij de catecheses wel weer opstarten.
Kringwerk
Bijbelkring, huiskringen, mannenvereniging en (jonge) vrouwenvereniging kunnen doorgang vinden in
Rehoboth (evenals de zondagse gebedskring in de kerk) op voorwaarde van een vaste zitplaats. Voor
de huiskringen geldt: uitsluitend in Rehoboth om de 1 ½ meter te kunnen waarborgen.
Jeugdclubs
(jeugd)clubwerk zal ook niet meteen in het nieuwe jaar opgestart worden. Wij zullen nadat scholen
open zijn gegaan bekijken onder welke condities dit is en of wij dan ook het jeugdwerk weer op
kunnen starten.
Lichtjestocht
De lichtjestocht op donderdag 23 december zal doorgang vinden. Het voorkomen van groepsvorming
rondom Rehoboth en het gescheiden lopen van groepjes zal een punt van aandacht zijn vanuit de
organisatie. Dit geldt ook voor het muziekgroepje op de markt.
Huisbezoeken
Tot nader bericht zullen wij geen huisbezoeken inplannen. Indien in januari het aantal bezoekers per
dag privé weer naar vier gaat, zullen wij dit opnieuw bekijken.

Busjes kerktelefoon
Gezien de huidige maatregelen zullen de kerktelefoonbusjes in de komende weken niet opgehaald
worden. Zodra het weer kan, zullen wij u informeren wanneer deze opgehaald worden.
Wij wensen u Gezegende Kerstdagen toe en een Gezegend 2022. Laten we aanhouden in gebed dat
wij toch in 2022 weer als gehele gemeente samen mogen komen om Hem te loven en te prijzen.
Met broederlijke groet,
Namens de kerkenraad van de
Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden)

N. Swart
Scriba

