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Nieuwsbrief oktober 2020 (editie 28-10-2020) 

Coronaprotocol n.a.v. recente wijzigingen rijksoverheid en PKN. 

In onze vorige nieuwsbrief hebben we de overgangssituatie naar de maximaal 30 toegestane 
gemeenteleden in erediensten (excl. ‘personeel’) in combinatie met het dragen van een mondkapje 
toegelicht. Volledigheidshalve hieronder nogmaals de bijbehorende tekst uit die nieuwsbrief. 
 
Kerkgangers. 
* Maximaal aantal toegestane gemeenteleden in erediensten bedraagt 30 exclusief personen  
              die aanwezig moeten zijn om de dienst te laten plaatsvinden zoals koster, organist, cantorij,  
              predikant, ouderlingen en diakenen. 
* Recente bezoekerscijfers over de achterliggende erediensten geven aan een gemiddelde van 

30 tot 45 inclusief personen die aanwezig moeten zijn zoals hiervoor aangegeven. 
* Kerkenraad besluit dan ook om niet over te gaan tot het vooraf aanmelden door  

kerkbezoekers omdat we vrijwel altijd binnen de 30 blijven en in een voorkomend geval 
wellicht een minimale overschrijding zullen hebben. 

  
Mondkapjes. 
* Het advies is dat iedereen een mondkapje draagt bij het lopen door de ruimtes van de kerk. 
* De kerkenraad neemt dat advies over en verzoekt alle betrokkenen aan dit verzoek te  
               voldoen. 
 
De kerkenraad dankt u als gemeenteleden voor het respecteren van de preventiemaatregelen in het 
belang van uzelf maar ook van al onze gemeenteleden, samen zullen we het vooralsnog met 
overtuiging moeten blijven doen. 
 
Zondag 1 november, eredienst gedachtenis der namen. 
Als kerkenraad hebben we nagedacht over een verantwoorde invulling van deze jaarlijkse eredienst. 
Het herdenken van onze overleden gemeenteleden in deze coronaperiode is waardevol en dient op 
respectvolle wijze te kunnen gebeuren. Vanuit deze uitgangspunten hebben we schriftelijk en 
persoonlijk contact gehad met familieleden van onze overleden gemeenteleden. In overleg hebben 
we afgesproken dat er per familie 2 personen aanwezig mogen zijn in deze eredienst.  
In combinatie met onze gemiddelde bezetting per eredienst zal dit wellicht tot een minimale  
overschrijding van de 30 personen norm kunnen leiden. Eerdere capaciteitsberekeningen (advies 
PKN) op basis van vloeroppervlakte en inhoud kerkzaal hebben een bezettingsnorm van maximaal 75 
personen opgeleverd. Vanuit dit principe vinden we als kerkenraad een minimale overschrijding 
verantwoord zeker gezien de betekenis van deze dienst. 
 
Kerkenraadsvergadering woensdag 4 november a.s. 
Uw kerkenraad vergadert woensdag 4 november a.s. om 19.30 uur in de Ark te Sluiskil. 
In verband met de huidige corona-adviezen zien we ons genoodzaakt voorlopig geen toehoorders te 
kunnen uitnodigen i.v.m. de maximale groepsgrootte die aanwezig mag zijn. 
 
Begrotingen kerkbeheer en diaconie 2021. 
Beide begrotingen worden geagendeerd voor de kerkenraadsvergadering van 4 november a.s. 
Na bespreking en voorlopige vaststelling zullen we middels een nieuwsbrief u hiervan in kennis 
stellen. 
 
 
Een hartelijke groet vanuit uw kerkenraad, blijf gezond en hopelijk tot binnenkort.  


