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Kerkdiensten @ hervormdlinschoten.nl   28 april 2022 

 
In de laatste kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad, mede op ons advies, besloten dat per 1 
mei de ‘corona’ commissie op non-actief stand kan gaan. Alleen bij bijzondere ontwikkelingen die 
toch weer tot beperkingen leiden, worden de commissieleden weer benaderd voor een eventuele 
bijdrage.  
 
In deze laatste nieuwsbrief leest u hoe het verder gaat. Daarbij geldt dat de kerkenraad ervoor 
gekozen heeft om tegemoet te blijven komen aan hen die nog 1,5m afstand willen aanhouden, om zo 
niemand uit te sluiten van kerkgang. Dit geldt dan voor 1 dienst per zondag, op het moment dat 
aansluit bij de normale kerkgang van betreffende gezin/persoon.  
 
Ook melden we in deze nieuwsbrief de overige kerkenraadsbesluiten die genomen zijn m.b.t. de 
kerkdiensten. 
 
 
Overdracht resterende activiteiten 
 
Op dit moment is er nog een heel beperkt aantal personen/gezinnen dat nog gebruik wil blijven 
maken van 1,5m afstand. Met hen is afgesproken op welke plaatsen zij kunnen zitten. Dit is voor de 
ochtend en de avond zoveel mogelijk gelijkgetrokken. Dat maakt het voor kosters en overige 
gemeenteleden eenvoudiger om het te realiseren. In onderstaande plattegrond van het schip-
gedeelte zijn de 1,5 m zitplaatsen groen gemarkeerd. In deze banken liggen net als nu kaartjes 
‘gereserveerd’ of ‘niet in gebruik’. 
Bij de invulling is ook rekening met bepaalde ‘vaste plekken’ waar andere gemeenteleden gewend 
waren te zitten.  
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Degenen die 1,5m afstand hebben aangevraagd, hoeven zich niet meer af te melden als men een 
keer niet kan komen. Daar staat tegenover dat men wel verzocht wordt 10 minuten voor aanvang 
aanwezig te zijn. Ook bij afwezigheid van betrokkenen, kan alleen van deze plaatsen gebruik gemaakt 
worden op aanwijzing van de koster. Er is namelijk verder genoeg ruimte in de kerk. 

 
Definitieve afmelding voor 1,5m kan via de kosters, bij voorkeur via koster@hervormdlinschoten.nl  
Als er gezinnen zijn die nog niet naar de kerk komen, maar dat wel met 1,5m zouden zien zitten, dan 
kan dat ook via de koster geregeld worden. 

 
 

Overige kerkenraadsbesluiten 

• Collecten: Zodra er zo goed als geen aanmeldingen meer zijn van gemeenteleden om 1.5 m 
afstand te houden van elkaar tijdens de erediensten, zullen we weer gaan collecteren 
voorafgaand aan de preek (2x), en bij de uitgang (3e collecte). 
 

• Heilig avondmaal: De kerkenraad laat de eerstvolgende bediening van het Heilig avondmaal 
op D.V. 22 mei qua vorm verlopen op de wijze zoals we dit in coronatijd deden. Zowel in de 
morgendienst als in de avonddienst wordt het avondmaal bediend. Ieder kan de diensten 
bijwonen (zoals dat nu gebruikelijk is). Bij vragen hierover, kunt u contact opnemen met uw 
wijkouderling. 
Als het gaat om de viering van het Heilig Avondmaal is het voor de kerkenraad duidelijk dat 
we in de toekomst gebruik blijven maken van de kleine glaasjes voor de wijn.  
Wat betreft de vorm van de viering voelt de kerkenraad er veel voor om de huidige vorm 
voort te zetten. Voordat we daar een definitief besluit over nemen, willen we graag uw 
mening horen. Voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering van D.V. 1 juni is er van 19.00-
20.00 uur gelegenheid om met een aantal kerkenraadsleden van gedachten te wisselen. U 
kunt uw visie natuurlijk ook op een andere manier bij de scriba kenbaar maken.   
 

• Ventilatie: Het ventileren tijdens de erediensten zal gecontinueerd worden. Voorheen waren 
er in coronatijden vier ramen geopend, dit is teruggebracht naar twee. Het is nog steeds een 
overheidsadvies om te ventileren in ruimten waar meerdere mensen aanwezig zijn. 
 

• Handen geven: de kerkenraad heeft besloten dat de ouderling van dienst bij aanvang van de 
dienst weer een hand geeft aan de predikant. 
 

 
Tot slot 
 
Voor ons als commissie zit het werk erop. We hebben de afgelopen 2 jaar zo een steentje willen 
bijdragen aan het betrokken blijven bij onze gemeente. We zijn dan ook dankbaar dat de kerk 
inmiddels weer goed bezet is. En we hopen natuurlijk dat wij in de toekomst niet meer nodig zijn. 
 
Met hartelijke groet,  
 
Namens de commissie,  
 
Arnoud Bosse 
Corné Oppelaar 
Egbert Kap 
Greta Kamphof 
Kees Crum 
Harrie in ‘t Veld 
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