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Datum  : 16 oktober 2020 
Onderwerp : groepsindeling kerkdiensten zondag 18 oktober t/m zondag 8 november 2020 D.V. 
 
Kerkdienst 
Gedurende de gedeeltelijk lock down die met ingang van 14 oktober van kracht is geworden: 
a. Wordt het aantal groepen verhoogd van 3 naar 5. Deze groepsgrootte is eerder gebruikt toen begin juli 

de gemeente na lange tijd weer voor het eerst naar de kerk mocht opkomen. Maximaal 20% van de 
(doop)leden heeft per dienst gelegenheid om te komen. Hiermee wordt een beperking van de groeps-
grootte bereikt zonder waarbij niet het getal 30 leidend is geweest, maar geprobeerd is recht te doen 
aan de omstandigheden hier ter plaatse. 

b. Wordt dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen bij binnengaan en verlaten van de kerk. 
Dit is nog geen verplichting. De overheid werkt wel aan een verplichting.  

c. Wordt er niet gezongen. 
Dit besluit zal steeds worden geëvalueerd in het licht van de ontwikkelingen. 

 

Groep naam  naam  naam 

1 De Bart t/m van Gelder   

2 Geuze t/m Jansen   

3 Kaan t/m Meeuwsen   

4 Michiels t/m Sinke en  dhr. Van der Aart 

5 Slingerland t/m Zwemer   

 

  morgen middag avond 

okt zo-18 1 2 3 

 zo-25 4 5 1 

nov zo-01 2 3 4 

 zo-08 5 1 2 

 
 
Catechisaties 
Er zijn geen wijziging. De brief bij het Kerkelijk Nieuws van 16 oktober geeft de groepsindeling en -tijden 
weer. Beleid m.b.t. catechisaties zal steeds worden gekoppeld aan beleid m.b.t. scholen. 
 
Huisbezoeken 
Huisbezoeken worden tijdens de gedeeltelijke lock down opgeschort. Alleen noodzakelijk pastoraal bezoek 
mag worden afgelegd. Schroom niet contact op te nemen met uw wijkouderling in voorkomende gevallen.  
 
Verenigingsleven 
Een deel van het verenigingsleven kan ongemoeid blijven, we denken hierbij aan bibliotheek, jv en jeugd-
koor. De bijeenkomsten van de koffiemorgen, de vrouwenvereniging, de Bijbelkring en de Jonge lidmaten-
kring worden opgeschort gedurende de gedeeltelijke lock down. 
 
 
 

 
 
 


