
Beste gemeenteleden, 

Deze week zijn er vanuit de PKN een aantal overwegingen en aanbevelingen gegeven om voorzichtig 

weer te starten met fysieke kerkdiensten en om andere gemeente activiteiten weer op te starten. 

Hierover hebben we ons als kerkenraad beraden.  

Het was een lastige afweging in deze periode van het oplopend aantal besmettingen. Toch vinden we 

het als kerkenraad op dit moment een aanvaardbaar risico om op een verantwoorde manier weer te 

starten met de kerkdiensten en andere activiteiten. De behoefte om samen met elkaar ons geloof te 

belijden, te vieren en te beleven is groot en heel belangrijk voor het geloofsleven van de gemeente. 

We zijn dankbaar dat we op dit moment het volgende kunnen besluiten: 

- We starten weer met de ochtenddiensten waarbij we weer gaan werken met 2 cohorten:  

A t/m Ka en Ke t/m Z 

- Na afloop van de dienst gaat iedereen direct naar buiten 

- Zondag 23 januari zijn gemeenteleden van wie de achternaam begint met A t/m Ka welkom 

- Crèche en kindernevendienst zijn nog niet mogelijk 

- De catechese start nog niet 

- De Bijbelacademie start weer vanaf 3 februari in de kerkzaal 

- Rock Solid: start nog niet 

- Seniorenkring kan weer starten, in het kerkgebouw 

- De Bijbelkringen mogen gehouden worden in de kerk, nog niet thuis 

- Andere bijeenkomsten kunnen weer plaatsvinden in de kerk: met inachtneming van de 

maatregelen 

Op basis van het aantal deelnemers en de benodigde afstand wordt bepaald welke ruimte geschikt is.  

We starten nog niet met de kinder- en jeugdactiviteiten gezien de vele besmettingen en quarantaines 

op de basis- en middelbare scholen en de consequenties hiervan ook voor onze gezinnen. We volgen 

de berichtgeving hieromtrent nauw en zodra we hiermee op een verantwoorde manier kunnen 

starten, gaan we dat doen.  

Voor alle activiteiten gelden de volgende regels: 

- Altijd 1,5 meter afstand houden van elkaar. Als de kerkzaal op zondagochtend te vol dreigt te 

worden, wijken we uit naar de hal. 

- Bij het verplaatsen worden mondkapjes gedragen 

- Bij klachten blijft u thuis 

- Bij een positief geteste huisgenoot blijft u thuis en houdt u zich aan de quarantaine 

maatregelen, ook als u al een booster gehad heeft (afwijking van de RIVM-regel) 

- Handen desinfecteren 

- Registratie van de aanwezigen 

- Mocht u binnen 48 uur na het bezoek van een dienst of activiteit klachten krijgen of positief 

testen, dan vragen we u dat direct door te geven aan de scriba (scriba@xpunt.info).  

De middagdiensten starten we op zijn vroegst weer op in maart.  

We gaan bovenstaande starten vanaf zondag 23 januari. Mochten er weer aanpassingen nodig zijn, 

dan hoort u dat zo spoedig mogelijk van ons.  

Namens de kerkenraad, 

Inez Jansen, scriba 
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