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PRAKTISCHE INFORMATIE INZAKE CORONAVIRUS 
Namens uw kerkenraad willen wij u het volgende meegeven. 
Per 1 juli mogen de kerkdiensten weer bezocht worden door 
100 gemeenteleden. Via de e-mail wordt u geïnformeerd op 
welke wijze dit zal plaatsvinden. Mocht u geen e-mail hebben 
ontvangen, dan kunt dit melden bij scribaat@hhgridderkerk.nl 
 
In de achterliggende periode heeft het college van 
kerkvoogden samen met de kosters een inventarisatie 
gemaakt om de kerkdiensten met 100 gemeenteleden in 
goede banen te leiden. Daartoe is een protocol opgesteld aan 
de hand van de richtlijnen, die door de landelijke kerk zijn 
toegestuurd en ook te vinden zijn op de site van onze 
landelijke kerk: www.hhk.nl. 
De komende week zal in Den Haag de Coronawet worden 
behandeld, waarbij meer plaatselijk maatwerk mogelijk wordt. 
In de voorbereiding is uitgegaan van de 100 gemeenteleden. 
Aandachtspunten, die ook in de e-mail worden genoemd:  

a. Alle bezoekers van de kerkdiensten weten zich 
verantwoordelijk voor zichzelf en voor de ander; 

b. Als men zelf verschijnselen van een corona-infectie 
heeft of een huisgenoot heeft dit, dan mag men niet 
naar de kerk komen; 

c. Als gezinsleden koorts hebben, mag men niet naar de 
kerk komen; 

d. Als men zelf verkoudheidsklachten heeft, mag men 
niet naar de kerk komen; 

e. Aan kwetsbaren en ouderen geven wij het advies om 
in deze periode de diensten thuis mee te beluisteren; 

f. Zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van het 
kerkgebouw dient u zich te houden aan de 
aanwijzingen van de koster. Er is een looproute 
aangegeven en ook is aangegeven waar men in de 
kerk plaats kan nemen. 

g. De bekende 1,5 meter afstand wordt in acht 
genomen, waarbij opgemerkt wordt dat zij die één 
huishouden vormen, wel bij elkaar mogen zitten; 

h. Voordat u het kerkgebouw betreedt, dient u bij de 
ingang van de kerk uw handen te ontsmetten met de 
dispenser; 

i. Er is geen garderobe beschikbaar. Jassen kunnen in 
de kerkzaal meegenomen worden; 

j. De galerij is gesloten i.v.m. de luchtcirculatie;   
k. Toiletgebruik dient tot een minimum beperkt te 

worden; 
l. Er is deze periode geen kinderoppas. Dit om zoveel 

mogelijk sociale contacten te vermijden; 

m. In de kerk wordt gezongen, maar alleen door een 
groepje jongeren (tenzij anders vermeld, op dit 
moment is er nog geen eenduidig advies); 

n. Tussen de kerkdiensten door wordt het kerkgebouw 
schoongemaakt. 

Voor informatie over wanneer welke wijk aan de beurt is, 
verwijzen wij u naar de brief die bij de e-mailversie van deze 
nieuwsbrief is gevoegd. Daarin staat ook vermeld hoe u zich 
kunt aanmelden. Het is namelijk een voorwaarde dat 
geregistreerd wordt wie de diensten bezoekt. Nadrukkelijk 
vermelden wij dat wie niet geregistreerd staat, geen toegang 
tot de dienst krijgt indien het aantal van 100 aanwezigen is 
bereikt. 

 
Kerkdiensten: Voorzang: 
 

Zondag 21 juni 
10:00 Ds. K.J. Kaptein Psalm 86 : 5 en 6  
17:00 Ds. K.J. Kaptein Psalm 139 : 1 en 5 

 
Zondag 28 juni 
10:00 Ds. J. Koppelaar Psalm 87: 1 en 5 
17:00 Ds. K.J. Kaptein Psalm 146: 1 en 5 

 
Woensdag 1 juli 
Trouwdienst 14:30 Ds. K.J. Kaptein 

 
Donderdag 2 juli 
Trouwdienst 14:30 Ds. K.J. Kaptein 

 
Vrijdag 3 juli  
Trouwdienst 14:15 Ds. K.J. Kaptein 

 
Zondag 5 juli 
10:00 Ds. K.J. Kaptein Gezang 1: 9 en 10 
17:00 Ds. K.J. Kaptein Psalm 121: 1 en 2 

 
Dinsdag 7 juli 
Trouwdienst 14:00 Ds. K.J. Kaptein 

 
Alle diensten zijn via de livestream www.hhgridderkerk.nl mee 
te maken. Gelet op de aantallen bruiloftsgasten, zijn de trouw-
diensten niet toegankelijk voor gemeenteleden, voor zover nu 
bekend. 

Uitgave van de Hersteld Hervormde gemeente Ridderkerk 

Editie 19 juni 2020 

Voor alle data in de toekomst geldt: Deo Volente 

mailto:scribaat@hhgridderkerk.nl
http://www.hhk.nl/
http://www.hhgridderkerk.nl/

