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Praktische informatie inzake coronavirus 
Nu de overheid een versoepeling heeft aangekondigd, waarbij 
het maatwerk zijn intrede doet, delen wij u het volgende mee. 
Afhankelijk van de samenstelling van de aanmelding zal het 
aantal bezoekers van de kerkdiensten worden geoptimaliseerd. 
Wat dit betekent in de praktijk is als volgt: 
In de middelste rij banken zijn er van de 14 banken 7 
beschikbaar. Meldt zich een gezin met 5 personen aan, dan 
mogen zij naast elkaar zitten. Op 1,5 meter afstand mag een 
volgende gezin zitten. Het kan ook zijn, dat u zich alleen 
aanmeldt. Kortom maatwerk. Onze kosters hebben een 
plattegrond waarop zij de zitplaatsen inkleuren. Zij zullen u ook 
de plaats waar u kunt zitten aanwijzen.  
Op onze website www.hhgridderkerk.nl  staat een link, hiermee 
kunt u zich aanmelden om de diensten van uw wijk mee te 
maken. Met deze versoepeling zullen gemiddeld 200 
gemeenteleden een dienst kunnen meemaken.  Ongeacht deze 
verruiming blijft het protocol van kracht, als het gaat om de 
gezondheid. 

 
Algemeen  
1. Essentieel is dat alle bezoekers van een kerkdienst zich 
verantwoordelijk weten voor zichzelf en voor een ander:  
a. Als men zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen van 
corona-infectie heeft, dan mag men niet naar de kerk komen;  
b. Als uzelf of gezinsleden koorts hebben mag men niet naar de 
kerk komen;  
c. Als men zelf verkoudheidsklachten heeft, mag men niet naar 
de kerk komen;  
d. Pas weer naar de kerk komen als uzelf of gezinsleden 
minimaal 24 uur geen klachten meer hebben.  
2. Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM 
als gedragsnormen.  
3. Ouderen en kwetsbaren wijzen we op de aanbevelingen van 
het RIVM.  
4. Bij de uitgang staat een standaard met collectezakken. Op 
volgorde is dat de diaconie, kerkvoogdij en bouwfonds. Op het 
tableau ziet u de letters D en K en B 

 
Tot slot. 
Het zingen, een aangelegen zaak. Gelet op essentie van het 
zingen tijdens de erediensten, is de kerkenraad van mening dat, 
zij het wat ingetogen, dit onderdeel is van de eredienst. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkdiensten:   Voorzang: 
 
Zondag 19 juli 
10:00 Ds. K.J. Kaptein  Psalm 32: 5 en 6 
Bediening Heilige Doop 
17:00 Ds. K.J. Kaptein  Psalm 146: 6 en 8 
 
Zondag 26 juli 
10.00 kand. V. van der Meer Psalm 33: 5 en 6 
17:00 ds. J.P. Boiten  Psalm 34: 5 en 6 
 
Zondag 2 augustus 
10:00 ds. G.J. Noordermeer Psalm 35: 5 en 6 
17:00 kand. W.H. Hoorn  Psalm 36: 1 
 
Zondag 9 augustus 
10:00 kand. W.H. Hoorn  Psalm 37: 5 en 6 
17:00 ds. J.P. Boiten  Psalm 38: 5 en 6 
 
Zondag 16 augustus 
10:00 Ds. K.J. Kaptein  Psalm 39: 5 en 6 
17:00 ds. P.D. van den Boogaard Psalm 40: 5 en 6 
 
Zondag 23 augustus 
10:00 Ds. K.J. Kaptein  Psalm 41: 5 en 6 
17:00 ds. K.J. Kaptein  Psalm 42: 5 en 6 

 
Collecte diaconie 
Zondag 26 juli, 2, 16 en 23 augustus zal de collecte bestemd zijn 
voor de diaconie.  
 
Bijdrage landelijke kerk 
Zondag 19 juli en 9 augustus zal gecollecteerd worden voor de 
bijdrage van de landelijke kerk. Noodzakelijk dat gemeenten door 
een organisatie ondersteund worden. Zeker in deze tijden van 
wijze waarop we erediensten kunnen en mogen beleggen. 
 
Verschijning nieuwsbrief 
I.v.m. vakantieperiode zal de eerst volgende nieuwsbrief 
verschijnen op vrijdag 21 augustus 
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