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Nieuwsbrief Oktober 2021. 

 
Gemeenteavond 7 oktober a.s. om 19.30 uur in de 
Ark. 
 
De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit voor de geplande gemeenteavond.  
De concept agenda voor deze avond omvat momenteel navolgende agendapunten: 
 
1. Opening  
2. Verslag gemeenteavond 23 september 2020 
3. Jaarrekening kerkbeheer 2020 
 Jaarrekening diaconie 2020 
4. Voortgang onderdelen beleidsplan 2020 – 2021: 
 verkoop kerkgebouwen 
 benoeming predikant 
 samenwerking PG  Hoek 
5. Vragen gemeenteleden 
6. Afsluiting 
 
Graag roepen we u als gemeenteleden op om als u nog onderwerpen aan de agenda 
wilt toevoegen of specifieke vragen heeft over voornoemde agendapunten deze 
vooraf via e-mail door te geven aan de scriba. 
De kerkenraad ziet uit naar uw komst en inbreng. 
 

Verandering corona – richtlijnen m.i.v. 25 september 
2021 
 Als kerkenraad hebben we kennis genomen van de adviezen per 25 september a.s. 
(brief classispredikant d.d. 20 september 2021 zie www.gelovenindedelta.nl en 
adviezen PKN/CIO). Daarbij gaat het over een aantal versoepelingen, o.a. het 
‘loslaten’ van de anderhalve meter maatregel, het niet van toepassing zijn van een 
coronatoegangsbewijs voor kerken en het vervallen van registratie en gezondheids-
check. 
  
Dezelfde adviezen hebben het ook over: 
*    de verplichting tot anderhalve meter afstand is gewijzigd in een dringend advies 
om ‘elkaar de ruimte te geven’ en te zorgen voor gepaste afstand, 

*    cio adviseert met nadruk om op een verantwoorde wijze hiermee om te gaan, 
aandacht voor kwetsbare personen of groepen van personen die de kerkdienst willen 
bezoeken, 
*    cio adviseert om hierbij niet de grenzen van mogelijkheden op te zoeken en 
rekening te houden met de (on)mogelijkheden van een kerkgebouw, deze 
verantwoordelijkheid strekt zich ook uit naar alle bezoekers van kerkdiensten, 
*    alle basisregels blijven onverkort van belang, omdat het coronavirus niet weg is 
      - handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, 
      - thuisblijven en testen bij klachten, 
      - zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes  
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      - de basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden verandert in een dringend 
advies om gepaste afstand te houden, het blijft verstandig om elkaar de ruimte te 
geven, deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.  
*    noodzakelijk en van groot belang is een goede ventilatie, houdt hierbij rekening 
met de concrete omstandigheden van een kerkgebouw zoals omvang en hoogte van 
de kerkruimte, aantal zitplaatsen en kerkgangers. 
  
Ook deze genoemde maatregelen en adviezen zijn opnieuw van tijdelijke aard.  
De overheid heeft aangekondigd dat er, onvoorziene ontwikkelingen daargelaten, 
rond 1 november 2021 er een nieuw wegingsmoment is. Covid-19 is zeker nog niet 
weg en er blijven risico’s waar we mee te dealen hebben. 
  
Conclusie: 
Maatregelen en adviezen afgezet op ons huidige interne coronaprotocol recht-
vaardigt ons inziens het navolgende besluit van de kerkenraad: 
Vanaf ingangsdatum 25 september a.s.: 
  
*    het niet laten vervallen van de 1,5 meter afstand gezien de oproep om ruimte en 
gepaste afstand vooral ook voor ouderen, 
*    het blijven kerken binnen het kerkgebouw van Sluiskil vanwege vooral de omvang, 
hoogte en ventilatie van het kerkgebouw, 
*    het opnieuw onder de aandacht brengen van alle basisregels inclusief de oproep 
zich hier aan te houden. 
*    het kerkenraadsbesluit in een nieuwsbrief te publiceren. 
 
 

Kort verslag startzondag 12 september jl. 
Na de mooie eredienst waarin ds. Nelleke van der Linden voorganger was hebben 
we in het middagprogramma een bezoek gebracht aan de doopjurktententoonstelling 
in het kerkgebouw van de PG  Hoek. Een twintigtal gemeenteleden waren hierbij 
aanwezig. Na een welkom is de tentoonstelling geopend door mw. Cor Elli de Bruijn 
namens alle gemeenteleden van beider protestantse gemeenten die medewerking 
hebben verleend. De inschrijvingen heeft de organisatie laten stoppen bij het aantal 
van 60! Er waren nog aanbieders die teleur gesteld moesten worden. 
En we hebben doopjurken in allerlei uitvoeringen gezien en ook met de vaak lange 
geschiedenis achter alle exemplaren soms ook nog ondersteund met fotomateriaal. 
Ook hebben we elkaar over en weer kunnen spreken of gewoon kennis maken onder 
het genot van koffie of thee met eigen gemaakte traktaties. Afsluitend hebben we in 
totaliteit met een 35 gemeenteleden samen een vesper uitgesproken maar zeker ook 
gezongen. Vele reacties spraken over een mooie en gezellige uitstap naar Hoek 
waarbij het zonnetje ook plezierig aanwezig was. 
Een woord van dank aan alle vrijwilligers die deze dag mede mogelijk hebben 
gemaakt, in het bijzonder aan Mieke Verplanken die hier veel energie in heeft 
gestoken namens onze gemeente. 
 
Deze middag was de tentoonstelling uitsluitend bestemd voor gemeenteleden van de  
PG  Hoek en de PG  Philippine-Sas van Gent-Sluiskil. De aansluitende week was de 
tentoonstelling voor alle geïnteresseerden toegankelijk. 


