
Horebeke, 1 juli 2020 
 
Beste broeders en zusters in Christus,  
 
Het doet me goed u te mogen meedelen dat u weer naar de kerk kunt komen. Dat wil 
zeggen: zonder dat u zich van tevoren hoeft aan te melden. Tot en met afgelopen zondag 
mochten er slechts 10 mensen binnen omdat we maar 1 persoon per 10m2 mochten 
binnenlaten. Deze beperking is nu afgeschaft door de overheid.  
 
Dat betekent niet dat alles weer normaal is: de andere maatregelen blijven nog van kracht. 
We willen iedereen verzoeken om zich hier stipt aan te houden. Het is een vorm van 
naastenliefde om nu rekening te houden met elkaar. Iedereen wil veilig de eredienst kunnen 
bijwonen. Voor de zekerheid zetten we alle maatregelen nog eens op een rijtje:  
 
A.  In de kerk dient u een mondmasker te dragen (behalve dominee, ouderling, organist); 
B.  Al bij lichte verschijnselen van verkoudheid (hoest, regelmatig niezen, verstopte 

neus) thuis te blijven. Dit geldt ook voor mensen die onlangs in contact zijn geweest 
met covid-19 patiënten;  

C. Als u moet hoesten of niezen, dat te doen in een papieren zakdoekje of in uw 
elleboogholte;  

D. Bij het naar binnen en naar buiten gaan geldt: één-voor-één. Enkel mensen die in 
hetzelfde huis wonen mogen samen naar binnen en naar buiten. De ouderling van 
dienst zal dit begeleiden; 

E. U mag uw eigen Bijbel meenemen maar de Bijbels en liedboeken die in de kerk liggen 
mogen niet gebruikt worden; 

F. Er zal niet worden gecollecteerd; 
G. Buiten is het toegestaan om op veilige afstand (1,5 meter) een gesprekje te voeren; 
H. De wc mag alleen gebruikt worden in geval van hoge nood.  
 
En verder, indien u tot de risicogroep behoort, verzoeken we u om serieus te overwegen of u 
de eredienst wilt bijwonen. Tot de risicogroep behoren: mensen met een recente 
geschiedenis van hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, ademhalingsproblemen, diabetes, 
verzwakte immuniteit of kanker. En verder iedereen die ouder is dan 60 jaar.  
 
Om alles rustig en veilig te laten verlopen hebben we een plan gemaakt met vaste 
zitplaatsen. U kunt dit vinden op de volgende bladzijde. We vragen u om dit alvast door te 
nemen zodat u op de hoogte bent van de situatie. Het plan zal ook opgehangen worden in 
de kerk. Hoewel er nu een flink aantal plaatsen beschikbaar is, is er een kleine mogelijkheid 
dat alle plaatsen bezet zijn. Indien dat het geval is, kunnen we helaas niemand meer 
binnenlaten. We vragen hiervoor uw begrip.  
Laten we God danken dat het weer mogelijk is om op zondag naar de kerk te gaan en samen 
het Evangelie te vieren!  
 
Gods zegen en hartelijke groeten,  
 
Ds. Simon van der Linden 
 



Protocol zitplaatsen ‘1,5 meter-kerk’ - vanaf 1 juli 
 
 

  
 

1. De ouderling reinigt eerst de handen van de aangekomen 
persoon/echtpaar en begeleidt deze/hen dan naar de zitplaats. 
Anderen moeten dan misschien even buiten wachten en mogen 
niet zelf naar binnen.  



 
2. De mensen die het eerst binnenkomen, moeten plaatsnemen in 

een bank met een sticker en doorschuiven richting de muur.  
 

3. Als deze banken allemaal bezet zijn, worden de mensen 
geplaatst in de banken zonder sticker, waarin ze niet meer dan 
een meter mogen opschuiven (ook weer niet te dicht bij het 
gangpad waar anderen nog doorheen moeten).  

 
4. Bij het naar buiten gaan werken we in omgekeerde volgorde: 

eerst de mensen die bij het gangpad zitten, als die er allemaal 
uit zijn, de mensen die bij de muur zitten. Het is belangrijk dat 
we hier rustig de tijd voor nemen en bank per bank de mensen 
laten buitengaan.  

 
5. Op de aangeduide zitplaatsen kan telkens één persoon 

plaatsnemen of twee personen die in hetzelfde huis wonen, 
een echtpaar bijvoorbeeld.  

 
6. Kinderen worden voor de eredienst naar de Oude Kerk 

gebracht, indien er opvang is voorzien. Na afloop van de 
eredienst worden ze weer opgehaald.  

 
 
 
 

 
 
 


