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Kerkdiensten @ hervormdlinschoten.nl 
 

Hierbij weer een update m.b.t. de kerkdiensten.  

Eind juni konden we met dankbaarheid de volgende versoepelingen afkondigen en vervolgens in de 

Bazuin publiceren: 

1. Het advies om mondkapjes te gebruiken bij loopbewegingen vervalt. Ieder staat vrij om vanuit 

persoonlijke afwegingen een mondkapje te blijven gebruiken. 

2. Bij de indeling van kerkgangers houden we alleen nog rekening met de 1,5 meter maatregel. Dit 

betekent dat we ongeveer 80 kerkgangers inclusief medewerkers kunnen ontvangen. We gaan 

voorlopig uit van de twee banken tussenruimte.  

3. Vanaf zondag 4 juli is er weer samenzang gedurende de hele dienst. Te beginnen met één couplet 

per zangmoment, dat met ‘enige ingetogenheid’ gezongen wordt.  

 

Het is goed dat er weer meer mogelijkheden rond kerkgang zijn, en er ook weer iets meer 

kerkgangers mogen komen. Ook zijn er afgelopen week weer wat nieuwe aanmeldingen 

binnengekomen. Voor de commissie is het echter wel weer wat meer werk. Met de zomervakanties 

in het verschiet, is daarom nagedacht over een systematiek om het werk behapbaar te houden.  

Het eerdere idee van uitnodigen in ‘vaste groepen’ is daarom opnieuw ter hand genomen. In plaats 

van elke week opnieuw selecteren en mailen van de kerkgangers die kunnen komen, worden de 

aangemelde kerkgangers ingedeeld in 4 groepen. Twee groepen die voorkeur voor de ochtend 

hebben en twee groepen met voorkeur voor avond of geen voorkeur. Per zondag staat vast welke 

groep mag komen. Dat komt dan neer op 1x kerkgang per 2 weken. De gezinnen die gebruik willen 

maken van de crèche zitten in één groep (crèche eens per 2 weken). Deze aanpak en de 

groepsindeling betreft vooralsnog de kerkdiensten in de periode van 18 juli (avond) t/m eind 

augustus. 

Voor gezinnen van organisten, kosters en kerkenraadsleden geldt dat zij niet in een groep ingedeeld 

worden, maar volgens het rooster mee kunnen komen met de medewerker. Dat rooster heeft een 

bijna vergelijkbare frequentie. Regisseurs worden wel ingedeeld in een groep (twee koppels per 

groep).  

In verband met vakanties en andere omstandigheden verwachten we dat er elke zondag wel enkele 

afmeldingen zullen zijn. In het begin kan er ook wat plek over zijn omdat er meer plek is dan het 

totaal aantal aanmeldingen op dit moment. Deze vrije ruimte wordt op weekbasis door één van de 

commissieleden aangevuld.  Dit kan een uitnodiging per mail zijn via 

kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl, maar eventueel ook via telefoon of whatsapp als het wat 

korter op de zondag speelt. Hierbij wordt rekening gehouden met dezelfde factoren als tot nu toe 

gebeurde: gelijkmatige verdeling, pastorale omstandigheden, specifieke wensen, en gezinnen met 

kinderen die soms extra mogelijkheid krijgen. Hiervoor komen zowel huishoudens in een groep als de 

medewerkers in aanmerking. 

Volgende week donderdag verwachten we de uitnodigingen inclusief groepsindeling te versturen.  

Wat verwachten we van u (na indeling in groep)? 

• In de uitnodiging is voor een aantal weken vooruit te zien welke zondagen u aan de beurt 
bent. Noteer de groep waarin u zit en zet de datums in uw agenda of op de kalender, zodat u 
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ze niet vergeet. U wordt namelijk niet nogmaals in de week voorafgaand via mail 
uitgenodigd. 
 

• Zodra u weet dat u niet zult kunnen komen, bijvoorbeeld door enkele weken vakantie, dan 
ontvangen we graag uw afmelding via kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl met duidelijke 
vermelding om welke dienst(en) het gaat. Wij verwerken dit dan en nodigen daarvoor andere 
gemeenteleden uit. Anderzijds kunnen we ook met u rekenen houden en eventueel extra 
indelen voor een andere dienst waar ruimte gekomen is. 

 

• Heeft u zich nog niet (opnieuw) aangemeld en wilt u wel naar de kerk komen, geef dit dan 
door via het eerdergenoemde mailadres. Heeft u geen mail dan is een telefoontje naar een 
van de commissieleden ook een mogelijkheid. Zolang er nog ruimte is in de groepen, dan 
delen we u in bij een groep. Daarna zullen we inplannen voor vrijgekomen plaatsen, tot het 
moment waarop we de systematiek eventueel weer (moeten) aanpassen. 

 

• Er is wat meer voorkeur voor de ochtend, dan avond/geen voorkeur. Gemiddeld komen de 
laatsten daardoor iets meer aan de beurt. Als u uw voorkeur wilt wijzigingen, dan graag ook 
begin volgende week doorgeven. 
 

We worden nu niet begrensd door het aantal personen, maar door onderlinge afstand tussen 

gezinnen/huishoudens. Daarom hoeft u niet meer door te geven als u als gezin met 1 of 2 personen 

minder komt. 

Als u een mailtje stuurt, zullen we ook niet altijd (meer) de ontvangst bevestigen als de strekking 

verder duidelijk is en geen antwoord vereist. Maar weet dat meldingen of verzoeken zorgvuldig 

afgehandeld worden. 

Vermelding van de groepen die een volgende zondag aan de beurt zijn, zal via verschillende kanalen 

worden gedaan (kerkdienst, site, Bazuin). 

Ook bewoners van Abrona willen we graag weer betrekken. Daar is nu toestemming voor, alleen 

moeten we het nog organiseren qua begeleiding. Bij de groepsindeling houden we hier al zoveel 

mogelijk rekening mee. 

Af en toe zal er wellicht ook een vakantiegast zijn die aanwezig wil zijn. Verwacht u een gast thuis die 

mee zou willen komen, laat het de commissie dan tijdig via mail weten. Ook een gast aan de poort 

willen we niet zomaar afwijzen. 

 

Komende woensdag D.V. 14 juli is er weer een kerkenraadsvergadering. Dan beraden we ons of we 

weer ‘normaal’ kunnen gaan zingen qua aantal verzen en volume. Punt van overweging is ook om in 

plaats van twee tussenbanken met één tussenbank te werken. In het laatste geval is de afstand nog 

steeds ongeveer 1,5 meter, maar deze afstand is niet meer van toepassing op momenten dat iemand 

voorover op de kerkbank leunt. 

Als u iets kwijt wilt m.b.t. deze punten met het oog op de vergadering, dan kunt u reacties mailen 

aan de commissie.  

 

Tot slot 
 

We hopen u hiermee weer voldoende geïnformeerd te hebben. Landelijk zien we het aantal 

besmettingen weer oplopen, en heeft de overheid ook een aantal extra maatregelen genomen. Wat 

mailto:kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl


3 
 

dat later voor ons als consequenties kan gaan hebben, wachten we maar af. We blijven letten op de 

1,5 m afstand om kerkgang veilig mogelijk te maken. 

Ook in de vakantieperiode zien we op naar omhoog, en hopen op voortgang van de samenkomsten, 

waarin God tot ons spreekt. Online meekijken is dan een uitkomst, nu we (nog) niet allemaal in de 

kerk terecht kunnen. Maar het blijft een gebrekkig alternatief omdat het samenkomen en de 

onderlinge ontmoeting eraan ontbreekt. Voor wie wel naar de kerk (mag) komen, hopen we dat het 

onderling contact voor en na de dienst ook weer verbindt. 

Gezegende zondagen en een goede vakantieperiode toegewenst, 

 

Namens kerkenraad & commissie, 

Arnoud Bosse 

Kees Crum 

Greta Kamphof 

Corné Oppelaar 

Harrie in ’t Veld 

 


