
Berichtgeving-3   over   kerkdiensten   i.v.m.   het   coronavirus  
16   mei   2020   –   scriba   H.H.   Kieskamp,  

namens   het   Moderamen   en   de   kerkenraad.  
 
Broeders   en   zusters   in   de   Heere,  
Het   zal   u   niet   zijn   ontgaan   dat   de   landelijke   overheid   haar   maatregelen   heeft   aangepast   zodat   er  
weer   meer   bewegingsvrijheid   is,   maar   wel   gedoseerd   om   een   ongebreidelde   verspreiding   van  
het   coronavirus   te   voorkomen.   
Dit   betekent   o.a.   dat   de   tot   nu   toe   gebruikte   werkwijze   kan   worden   bijgesteld.   
Met   ingang   van   1   juni   is   het    weer   toegestaan    bijeenkomsten   te   beleggen   van   een   religieuze   of  
levensbeschouwelijke   aard.   Mits   die   onder   de   30   personen   is   en   er   onderling   1,5   meter   afstand  
kan   worden   genomen.  
Tegelijkertijd   wordt   er   een    sterke   beperking   gelegd   op   zingen ,   omdat   bij   het   zingen   de  
invloedsfeer   of   besmettingsruimte   flink   wordt   vergroot;   dus   veel   meer   dan   de   als   standaard  
gehanteerde   minimale   afstand   van   1,5   meter.  

Erediensten  
Het   moderamen   en   de   kerkenraad   hebben   daarom   de   tot   nu   toe   gehanteerde   werkwijze   weer  
aangepast.   In   eerste   instantie   geldt   dit   tot   1   juli.  
We   gaan   weer   gemeenteleden   per   ouderlingen-wijk   uitnodigen.   Wij   willen   ons   strikt   beperken;  
strikter   dan   de   overheid   gebiedt.   Daarom   worden   de   dienstdoenden   tot   een   minimum   beperkt  
en   moeten   gemeenteleden   zich   vooraf   aanmelden   bij   hun   wijkouderling;   die   kan   dan   zorgdragen  
voor   de    limitering   tot   maximaal   13   personen    en   bij   voorkeur   een   ‘gespreide’   samenstelling  
(bijvoorbeeld   niet   6   personen   uit   één   gezin;   maar   let   u   daar   ook   zelf   op).  
Verder   gaan   we   het   zingen   verder   inperken   om   eerder   genoemde   reden   van   een   grotere  
besmettings-cirkel.   En   om   diezelfde   reden    worden   de   aanwezige   gemeenteleden   gevraagd   om  
zich   optimaal   over   de   beschikbare   ruimte   in   de   kerk   te   verspreiden    (gebruik   dus   ook   de  
zijbanken)   en   niet   recht   achter   iemand   anders   te   gaan   zitten.  
Volgt   u   svp   de   eventuele   aanwijzingen   op   met   betrekking   tot   looprichting,   zitplekken   en  
gedoseerd   verlaten   van   de   kerk.  
 
Over   de   werkwijze   vanaf   1   juli   (wanneer   we   weer   met   max.   100   mensen   mogen   samenkomen,  
maar   wel   op   1,5   m   afstand)   gaan   we   ons   nog   uitgebreid   intern   beraden.  
 
De   afspraken   zijn   nu   als   volgt:  
➢ We   verzorgen   nog   steeds   'gewone'   diensten   vanuit   de   Koepelkerk;   daarbij   zullen   aanwezig   zijn:  

onze   predikant   of   een   gastvoorganger,   een   organist,   twee   ouderlingen   (in   de   rollen   van  
ouderling   van   dienst,   afkondiger   en/of   wijkouderling),   één   diaken,   en   2   technici   voor   video   en  
geluid   (de   laatste   neemt   tevens   de   rol   van   koster   waar);   7   personen.  

➢ Alle   gemeenteleden   volgen   de   dienst   via   de   video   thuis.    Maximaal   13   gemeenteleden    -   per  
ouderlingenwijk   per   dienst   -   kunnen   lijfelijk   aanwezig   zijn   in   de   dienst.   Hoewel   wij   dit   groepje  
strikt   beperken,   is   het   fijn   als   er   énkele   mannen   en   vrouwen   en   jongeren   zijn   om   met   ons   de  
gemeenschap   der   heiligen   te   vormen,   verbonden   met   allen   die   thuis   meeleven.   

➢ Wanneer   u   hierbij   aanwezig   wilt   zijn,   nodigen   wij   u   hartelijk   uit   om   uzelf   aan   te   melden.  
Schroomt   u   alstublieft   niet   om   u   aan   te   melden,   ondanks   de   beperking   die   er   is.   Het  
gemakkelijkst   gaat   dit   per   mail:   wijkouderlingXX@hervormdrenswoude.nl   (waarbij   XX   is   het  
nummer   van   de   wijk:   05,   06   etc.)   U   kunt   zich   aanmelden   tot   uiterlijk   vrijdagavond   bij   de  
betrokken   wijkouderling.   Deze   zal   dan   ‘s   zaterdag   aangeven   wie   kunnen   komen.  
 

➢ Ten   overvloede:   kerkbezoek   is   er     alleen   na   opgave   aan   en   bevestiging   door   uw   wijkouderling    :   
○ Zondagmorgen   17   mei:   max.   13   mensen   uit    wijk   9    (wijkouderling   van   Walderveen)  
○ Zondagavond   17   mei:   max.   13   mensen   uit    wijk   10    (wijkouderling   Berkel)  
○ Hemelvaartsdag   21   mei :   max.   13   mensen   uit   wijk   1   (wijkouderling   Molenaar)  
○ Zondagmorgen   24   mei :   max.   13   mensen   uit   wijk   2   (wijkouderling   van   Rijk)  
○ Zondagavond   24   mei :   max.   13   mensen   uit   wijk   3   (wijkouderling   Veldhuizen)  
○ Zondagmorgen   31   mei:   max.   13   mensen   uit   wijk   4   (wijkouderling   van   der   Linden)  

1    /   2  



○ Zondagavond   31   mei:   max.   13   mensen   uit   wijk   5   (wijkouderling   Evers)  
○ Etc,   etc.   (zie   de   website   en   komende   kerkblad   voor   de   wijken;   vanaf   zondag   7   juni   nodigen  

we   max.   23   mensen   uit)  
➢ Hierbij   geldt   de   dringende   oproep   om   u   niet   aan   te   melden   wanneer   u   tot   de   kwetsbare  

groepen   behoort:   dit   betreft   álle   senioren   en   allen   met   een   kwetsbare   gezondheid;  
➢ Hierbij   geldt   de   dringende   oproep   om   u   niet   aan   te   melden   wanneer   u   verkoudheidsklachten   /  

hoesten,    verhoging   /   koorts,   of   anderszins   enige   klachten   kent;  
➢ Ook   wanneer   u   door   het   virus   getroffen   familieleden   hebt   en   daardoor   mogelijk   (direct   of  

indirect)   in   aanraking    bent   geweest   met   het   virus,   vragen   we   u   dringend   thuis   te   blijven.  
➢ Hierbij   geldt   ten   overvloede   de   dringende   oproep   om   u   niet   aan   te   melden   met   uw   zeer   jonge  

kinderen.    Er   is   geen   zondagsschool   of   crèche.  
 
Alle   andere   gemeenteleden   worden   uitgenodigd   om   de   diensten   online   mee   te   beleven.   
Klik   hier   bij   de   start   van   de   dienst    om   deze   als   video   uitzending   te   volgen.  
TIP   -   Bewaar   deze   URL   /   dit   internet-adres   als   een   Favoriet   /   Bladwijzer   /   ‘Bookmark’.  

Andere   mededelingen  
★ Alle   activiteiten   en   vergaderingen   zijn   nog   steeds   tot   nader   afgelast;   digitaal   of   telefonisch  

contact   is   en   blijft   uiteraard   wel   mogelijk;   maak   daar   vooral   ook   gebruik   van   om   onderlinge  
contacten   te   onderhouden.  
 

★ Wilt   u   s.v.p.   uw   collecte   bijdragen   overmaken?   Via   de    GIVT -app   of   via   onderstaande  
bankrekeningen.   Wilt   u   de   bestemming   vermelden   bij   uw   overboeking.   In   de   kerk   kunt   u   ook  

contactloos   met   uw   telefoon   betalen   via   de  
GIVT-app.  
 
Voor   de    Diaconale   collecten    kan   dat   op   :  
NL95   RABO   0355106906   t.n.v.   CvD   Hervormde  
Gemeente   Renswoude.  
 
Voor   de    Kerkrentmeesterlijke   collecten    kan   dat  
op   :   NL03   RABO   0373727615   t.n.v.   CvK   Hervormde  
Gemeente   Renswoude.   

 
 
 
Nota   Bene:   Omdat   de   ontwikkelingen   rond   de   verspreiding   zich   van   dag   tot   dag   ontwikkelen  
kan   voor   volgende   week   een   andere   keuze   worden   gemaakt.    Wij   kunnen   dus   nooit   definitief  

aangeven   hoe   de   invulling   van   kerkdiensten   en   kerkenwerk   er   uit   zal   zien.  
Wij   zullen   vooral   communiceren   via    onze   website .  

Hou   dus   de   website   in   de   gaten   voor   de    actuele   situatie .  
 

 
WILT   U   DEZE   RONDZENDBRIEF   ZOVEEL   MOGELIJK   DOORSTUREN  

EN   VERDER   BEKEND   MAKEN   BINNEN   ONZE   HERVORMDE   GEMEENTE   VAN   RENSWOUDE  
 
 
 

 
 

www.hervormdrenswoude.nl  
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https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520616/embed?access_key=gyJ2vB94eDU-KA
https://www.hervormdrenswoude.nl/
https://www.hervormdrenswoude.nl/corona-nieuws/laatste-berichten/

