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Kerkdiensten @ hervormdlinschoten.nl 
 

Opnieuw ontvangt u hierbij een nieuwsbericht met informatie over de laatste ontwikkelingen.  
U leest hierin achtereenvolgens  

1. De komende wijzigingen per D.V. 26 september 
2. De overwegingen die de kerkenraad hierbij gehanteerd heeft 
3. De actie die van uw kant nodig kan zijn met oog op kerkgang 
4. Enkele slotopmerkingen 

 

Wijzigingen per zondag 26 september 
 
In de persconferentie van dinsdag 15 september j.l. heeft de overheid aangegeven dat de norm van 
1,5 meter als verplichting per 25 september gaat vervallen. Naar aanleiding daarvan heeft de 
kerkenraad in de vergadering van afgelopen woensdag besloten tot de volgende wijzigingen, die 
volgende week zondag ingaan: 
 

• Het zingen dat sinds juli nog enigszins ingetogen was, mag weer op normaal volume. 
• De voorzang komt weer terug (de psalm die op de zondagsschool geleerd is). 

 
• In de ochtenddiensten gaat de 1,5 m beperking vervallen. Ieder die wil mag dan dus komen. 

 
• In de avonddiensten houden we de 1,5 m regel nog aan, zodat ieder die zich kwetsbaar 

voelt, of nog niet toe is aan het loslaten van de 1,5 m ook nog onbezorgd naar de kerk kan 
komen. I.p.v. 2 tussenbanken gaan we 1 tussenbank reserveren. Als kerkgangers gewoon 
rechtop zitten is de afstand tot de persoon in de bank ervoor nog steeds ruim 1,5 m.  

 
• In plaats van 3 gaan we naar 4 of 5 dienstdoende kerkenraadsleden. 

 
Wat níet verandert: 

• Geen uitbreiding van het aantal verzen per zangmoment. De regel blijft dus één. 
• Als u verkouden bent, of als iemand in het gezin corona heeft of zou kunnen hebben, blijf 

thuis en kijk online mee.  
• Voorlopig zijn er ook ’s ochtends nog regisseurs ivm triage (check op gezondheid) en om erop 

toe te zien dat kerkgangers enigszins verspreid over de kerk zitten. 
• We geven nog geen handen. 
• De collecte blijft bij de uitgang. 

 
De genomen besluiten betekenen dat de groepsindeling voor het laatst op zondag 19 september 

gebruikt zal worden. 

Het betekent ook dat jongeren en kinderen ’s ochtends niet meer bij hun ouders hoeven te zitten, 

maar elkaar weer kunnen opzoeken. Bijvoorbeeld ’s ochtends bij elkaar achter in het koor. 

 

Overwegingen  
 
Hieronder vindt u een aantal overwegingen die geleid hebben tot deze invulling.  
 
Rond het zingen nam de laatste tijd het volume al toe, en ieder zong qua volume naar eigen inzicht. 
Door de beperking te laten vervallen, is er duidelijkheid voor iedereen hoe er gezongen kan worden. 
Het aantal verzen per zangmoment breiden we niet uit, om voorrang te kunnen geven aan het 
uitbreiden van het aantal kerkgangers. 
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Nu veel mensen gevaccineerd zijn en corona ook meer onder controle is, hebben veel mensen al de 
neiging minder afstand te houden. In de begintijd van corona hebben we veiligheidshalve 2 
tussenbanken aangehouden om het zekere voor het onzekere te nemen. Inmiddels worden die 2 
tussenbanken als een onnodig grote afstand ervaren die beperkend zijn voor het aantal kerkgangers.  
 
Nu de overheid de 1,5 m afstand als norm laat vervallen, is het logisch dat we als kerk ook gebruik 
maken van deze versoepeling. Dit komt het gemeente-zijn en de onderlinge ontmoeting ten goede. 
Door het laten vervallen van de afstandsnorm in de ochtenddiensten kan bijna iedereen die dat wil 
weer 1x per zondag naar de kerk. Zeker ook voor de kinderen en jongeren in de gemeente vinden we 
dat belangrijk na ruim 1,5 jaar van beperkingen. Met het oog op gezinnen met kinderen is ervoor 
gekozen om de afstand in de ochtenddienst te laten vervallen.  
Verder heeft een dienst zonder 1,5 m afstand het voordeel dat er minder organisatie vereist is en dat 
kerkgangers zonder aanmelding/afmelding kunnen komen (voor zover nu bekend is; als er 
aanvullende maatregelen komen, zoals registratie bij de ingang, dan informeren wij u weer). 
 
Aan de andere kant willen we ook rekening houden met gemeenteleden voor wie het laten vervallen 
van de onderlinge afstand (nog) een te grote stap is. We hebben gemeenteleden die qua gezondheid 
kwetsbaar zijn, zelfs na vaccinatie. En anderen kijken wellicht toch liever eerst de kat uit de boom 
voor zij weer in een bank durven aanschuiven bij anderen. Ook voor deze gemeenteleden willen we 
kerkgang mogelijk houden. Daarom blijven de avonddiensten voorlopig nog gehouden worden met 
1,5 meter onderlinge afstand. 
 
Hoe zit het dan met gemeenteleden die (nog) niet gevaccineerd zijn? Wie om principiële reden niet 
gevaccineerd is, maar zich wel kwetsbaar voelt, verzoeken we om zich aan te melden voor de 
avonddienst. De onderlinge afstand van 1,5 m bleek in de praktijk de belangrijkste maatregel om 
besmetting te voorkomen. Voor anderen hoeft hij of zij geen gevaar op te leveren omdat de 
anderhalve meter afstand van toepassing is. Er kunnen ook gemeenteleden zijn die zich niet of nog 
niet hebben laten vaccineren omdat ze het voor zichzelf niet nodig vinden of (nog) bedenkingen 
hebben bij het risico van vaccinatie. Hoewel we ons niet alleen voor onszelf vaccineren maar ook met 
het oog op de ander, blijft dit een persoonlijke afweging. Maar daarmee is het ook voor eigen risico 
als iemand die ongevaccineerd is, eventueel toch besmet raakt als hij in een ochtenddienst geen 
afstand kan houden tot andere gemeenteleden. We vragen hen dan ook te overwegen om de 
avonddiensten te bezoeken, zolang er nog relatief veel besmettingen zijn (denk aan de scholen). Is 
iemand die (nog) niet (volledig) gevaccineerd is, dan geen gevaar voor anderen die wel gevaccineerd 
zijn? Inmiddels is wel bewezen dat vaccinaties in de regel het risico op besmetting verkleinen en ook 
de gevolgen van Covid19 in grote mate verminderen. Hoewel er ook situaties zijn dat mensen na 
vaccinatie toch nog flink ziek zijn van een besmetting. En quarantaine voor een gezin blijft vervelend. 
Tegelijkertijd geldt ook dat iemand die gevaccineerd is zelf ook besmettelijk kan zijn.  
Dit alles overwegend zagen we ruimte om de 1,5 m voor de ochtenddiensten volledig te laten 
vervallen. We vragen u hier weloverwogen mee om te gaan. En we willen letten op spreiding over de 
beschikbare banken.  
 
Er wordt navraag gedaan of de nieuwe opzet ook toegestaan is vanuit Abrona. Anders kan het zijn 
dat we voor hen voorin de kerk een plek creëren met 1,5 m afstand tot anderen. 
 
De gekozen aanpak doet volgens de kerkenraad recht aan zowel degene die ruimte ziet voor meer 
kerkgang en meer contact, als degene die meer voorzichtigheid wil of moet betrachten. We hopen 
daarbij ook op wederzijds begrip voor elkaar in de keuzes die ieder hierin voor zichzelf maakt.  
 
Hoe dan ook zien we met het nieuwe winterseizoen in het verschiet, uit naar onderlinge ontmoeting. 
In de eerste plaats onder het Woord en rond de Sacramenten, in de samenkomst van de gemeente, 
tot eer van onze God. We mogen De Heere danken voor de nieuwe mogelijkheden en hopen dat 
velen zich geroepen weten om weer samen de lofzang aan te heffen in Zijn huis. Voor het eerst of 
opnieuw.  
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Vereiste actie van uw kant 

  Hieronder staan de situaties benoemd, die aanleiding zijn dat u de commissie via 

kerkdiensten@hervormdlinschoten.nl moet informeren. 

Als u van de avonddiensten met 1,5 meter afstand gebruik wilt gaan maken, meldt dan zo snel 

mogelijk dat u nog 1,5 meter afstand wilt houden. Vanaf het moment van aanmelding wordt u dan 

ingedeeld en uitgenodigd voor de avonddiensten. Het hangt van het totaal aantal aanmeldingen af, 

met welke regelmaat u dan wordt uitgenodigd. 

Als u naast de ochtenddiensten ook eventuele vrije ruimte in de avonddiensten wilt benutten, 

meldt dan dat u voor extra diensten wilt worden uitgenodigd. 

Als u de ochtenddiensten nog te riskant vindt voor uzelf maar de avonddiensten geen optie zijn, 

geef dit dan door met vermelding van de reden. De commissie verzamelt dit en zal het aan de 

kerkenraad voorleggen om te bezien of er t.z.t. alternatieven geboden moeten worden.  

Als u voortaan gewoon alleen de ochtenddiensten wilt bezoeken, dan hoeft u niets te doen. Want de 

ochtenddiensten staan open voor alle gemeenteleden.  

De contactpersonen voor gemeenteleden die geen mail hebben, wordt verzocht met betrokkenen 

af te stemmen en namens hen relevante informatie door te geven. 

Ook regisseurs en kerkenraadsleden wordt verzocht om dit door te geven.  

Wellicht zijn we enkele situaties vergeten, voelt u zich dan vrij de vraag te stellen. Ook vragen over 

de opzet en/of opmerkingen zijn welkom bij de kerkenraad en commissie. 

 

Tot slot 
 

Het is niet onwaarschijnlijk dat kerkelijke gemeentes op verschillende manieren en in een 

verschillend tempo zullen omgaan met de versoepelingen. We willen in het begin voorkomen dat 

kerkgangers van elders de mogelijkheden in de ochtenddienst in Linschoten benutten en het 

daarmee voor de eigen gemeenteleden bezwaarlijker maken om zich veilig te voelen in de kerk. 

Daarom geldt deze verruiming vooralsnog voor de eigen gemeenteleden (en eventuele logés). Dus 

een gast van u kan meekomen, maar we verzoeken u om niet zomaar familie en kennissen uit te 

nodigen om vooral eens in Linschoten te komen kerken. Ruimte voor eventuele logés die in de 

avonddienst willen meekomen, kan nagevraagd worden via de mailbox.  

Over de opzet van het Heilig Avondmaal zullen we t.z.t. in de kerkenraad nadenken. 

Al het bovenstaande onder het voorbehoud van Jacobus, en tot nieuwe maatregelen weer aanleiding 

geven tot aanpassingen. 

Namens kerkenraad & commissie, 

Arnoud Bosse 

Kees Crum 

Greta Kamphof 

Corné Oppelaar 

Harrie in ’t Veld 
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