
 
 

 

Belangrijke informatie voor het gebruik van de Dorpskerk en de 
Maranathakerk door het corona-virus vanaf juli 2020. 
 

Beste gemeenteleden, 

 

U heeft allemaal het nieuws kunnen volgen over de maatregelen die de overheid heeft 

getroffen en heeft opgelegd vanwege het corona virus. Iedereen heeft gemerkt dat dit 

ook de kerken raakt. Ook de kerken hebben de opgelegde maatregelen op te volgen en 

in acht te nemen.  

Veel is er inmiddels over geschreven in de kranten. Blijft u de berichtgeving hieromtrent 

goed volgen. Een positieve ontwikkeling is dat vanaf juli de kerken maximaal 100 

personen tot het kerkgebouw mogen toelaten, mits het kerkgebouw daarvoor groot 

genoeg is. Voor kleine kerkgebouwen zal dat aantal lager uitvallen. De kerken zullen 

namelijk rekening moeten houden met het feit dat we onderling 1,5 meter afstand 

moeten houden. 

De kerken dienen een zogeheten gebruiksplan per (kerk)gebouw op te stellen. In dat 

gebruiksplan dient de kerkelijke gemeente uiteen te zetten welke maatregelen de 

kerkelijke gemeente treft om de gezondheidsrisico’s zoveel als mogelijk te voorkomen en 

welke maatregelen de gemeente treft om onderling contact te voorkomen en de 1,5 

meter onderlinge afstand mogelijk te maken. Ook staat in het gebruiksplan hoe de 

kerkelijke gemeente de hygiëne waarborgt om besmetting te voorkomen. Verder worden 

in het plan praktische zaken beschreven over de wijze waarop de kerkdiensten met 

inachtneming van alle maatregelen en richtlijnen toch kunnen plaatsvinden. 

Met dit schrijven willen we u wijzen op de belangrijkste zaken uit het gebruiksplan. Het 

volledige gebruiksplan kunt u vinden op de website Hervormdoldebroek.nl. Neemt u 

a.u.b. de moeite om het gebruiksplan op de website te raadplegen en het geheel door te 

lezen. Het is belangrijk! 

 

Informatie m.b.t. de kerkdiensten (aanvangstijd en kerkgebouw). 

Vanaf juli 2020 zal voorlopig afwisselend de ochtenddienst van wijk 1 en van wijk 2 in de 

Maranathakerk en de Dorpskerk plaatsvinden op de gebruikelijk aanvangstijd van 9:30 

uur. In de kerkbode leest u wanneer wijk 1 de ochtenddienst in de Maranathakerk heeft 

en wanneer wijk 2. Dit geldt eveneens voor de ochtenddiensten in de Dorpskerk.  



Vanaf juli 2020 worden tot alle middagdiensten voor wijk 1 in de Dorpskerk gehouden op 

de gebruikelijk aanvangstijd van 14:30 uur. 

Vanaf juli 2020 worden tot alle avondendiensten voor wijk 2 in de Dorpskerk gehouden 

op de gebruikelijke aanvangstijd van 18:30 uur.  

 

Informatie m.b.t. het bijwonen van de kerkdiensten. 

Gelet op de grootte van de kerkzaal en de 1,5 meter onderlinge afstand welke we in acht 

moeten nemen, is het mogelijk om in de Dorpskerk in totaal 100 mensen aanwezig te 

laten zijn. 

Gelet op de grootte van de kerkzaal en de 1,5 meter onderlinge afstand welke we in acht 

moeten nemen, is het mogelijk om in de Maranathakerk in totaal ongeveer 70 mensen 

aanwezig te laten zijn. 

Dit betekent dat niet iedereen van onze Hervormde gemeente tegelijk naar de kerk kan 

(en mag) komen. De kerkenraden streven ernaar om iedereen even vaak in de 

gelegenheid te stellen een kerkdienst bij te wonen. 

 

Aanmelden wijk 1 

De gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor een kerkdienst van wijk 1 via: 

wijk1aanmelden@hervormdoldebroek.nl  

 

Voor degenen die geen internet hebben kan dit ook telefonisch 0525-632610 op 

maandag t/m donderdag van 18.00 uur tot 19.00 uur. 

Zij dienen dan aan te geven wie er komen en voor welke dienst.  

 

Na opgave volgt er een uitnodiging met vermelding voor welke dienst u welkom bent. 

 

Aanmelden wijk 2 

De gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor een kerkdienst van wijk 2 via het 

opgaveformulier op de website: hervormdoldebroek.nl/aanmeldenwijk2 

 

Degenen die geen internet hebben, kunnen contact opnemen met scriba H. de Groot op 

het telefoonnummer 06-52452539. U krijgt dan een opgaveformulier thuisbezorgd. 

Daarnaast liggen er opgaveformulieren in het portaal van het Open Huis. 

 

Na opgave volgt er een uitnodiging met vermelding voor welke diensten u welkom bent. 

 

Als wijk 2 dienst heeft in de Dorpskerk is er zondagschool in het Open Huis. Wijk 1 

beraadt zich hier nog op. Zie verdere informatie in dit nummer van Hervormd Oldebroek. 

 

De gemeenteleden die niet worden uitgenodigd, worden verzocht om de kerkdienst via 

de kerktelefoon/kerkradio of via de website Hervormdoldebroek.nl te volgen.  

 

 

Wie worden zeer dringend afgeraden om de kerkdienst bij te wonen? 

 

We willen erop wijzen dat mensen die ziek en/of verkouden zijn en/of moeten hoesten 

en/of koorts hebben, geen kerkdienst mogen bijwonen en zeer dringend worden verzocht 

om thuis te blijven, samen met (alle) anderen uit hun huishouden/gezin. 

 

Wie vormen een verhoogd risico? Ouderen en kwetsbare mensen. 

 

Als kerk willen we bijdragen aan het beschermen tegen gevaren voor de gezondheid van 

alle gemeenteleden, zoveel als binnen ons vermogen en onze verantwoordelijkheid ligt.  

 

Personen van 70 jaar en ouder en volwassenen (ouder dan 18 jaar) met (bepaalde) 

gezondheidsklachten vormen een verhoogd risico. 

mailto:wijk1aanmelden@hervormdoldebroek.nl


 

We willen hen bij deze erop wijzen dat zij allereerst zelf voor hun gezondheid 

verantwoordelijk zijn en hun verantwoordelijkheid hebben te nemen. Van overheidswege 

is voortdurend aangegeven dat personen die tot een risicogroep behoren, een hoger 

risico lopen om ernstig ziek te worden van een besmetting met het nieuwe coronavirus. 

Zowel het RIVM als de patiënten federatie vermelden wie tot de risicogroepen behoren. 

Wie allemaal tot deze risicogroepen behoren, kunt u lezen in bijlage 1 van het 

gebruiksplan dat u op Hervormdoldebroek.nl kunt vinden.  

 

We willen u erop wijzen dat gemeenteleden die géén gezondheidsklachten hebben en 

ouder zijn dan 70 jaar zelf de afweging moeten maken of zij de kerkdienst in het 

kerkgebouw willen bijwonen. De verantwoordelijkheid ligt in dat geval bij het 

gemeentelid zelf.  

 

We willen u erop wijzen dat dat gemeenteleden die – ongeacht de leeftijd – tot één van 

de (overige) in dat overzicht genoemde risicogroepen behoren, zelf de afweging moeten 

maken of zij de kerkdienst in het kerkgebouw willen bijwonen. De verantwoordelijkheid 

ligt in dat geval bij het gemeentelid zelf.  

 

Waar moet u rekening mee houden als u uitgenodigd wordt om een kerkdienst 

bij te wonen? 

 

-Bij binnenkomst wordt u gevraagd naar uw gezondheid.  

-De deuren zijn geopend, zodat u geen deurklink hoeft aan te raken.  

-Desinfecterend middel is aanwezig in de portalen direct nadat men door de 

toegangsdeuren het kerkgebouw is binnengegaan. Desinfecteer eerst uw handen! 

-De gemeenteleden zullen een plaats worden aangewezen door de kosters en/of leden 

van de kerkenraad. 

-U dient uw jas mee te nemen naar de zitplaats. Dit om contact en opstoppingen bij de 

garderobe te voorkomen.  

-Ga a.u.b. (eerst) thuis naar het toilet. Probeer het gebruik van het toilet in de kerk tot 

een minimum te beperken.  

-Geef in de kerkbanken geen rollen snoep door. 

- Denk aan de 1,5 meter onderlinge afstand (ook bij aankomst en vertrek) 

 

Het zingen tijdens de kerkdienst. 

 
De vraag of het zingen op dit moment verantwoord is in de kerkdienst, is landelijk onderwerp 

van bespreking en van onderzoek. Voordat de kerkenraad hieromtrent een besluit neemt  is 

meer informatie hierover noodzakelijk. Zodra de kerkenraad een besluit neemt zal dit bekend 

worden gemaakt. 

Reiniging en ventilatie van het kerkgebouw. 

Na de kerkdienst zal het kerkgebouw gereinigd en gedesinfecteerd worden en zal het 

kerkgebouw ook extra geventileerd worden. Mocht u toch van het toilet in het 

kerkgebouw gebruikmaken, dient u het toilet zelf te reinigen/desinfecteren. 

 

 

 

 

 


