
 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE INZAKE CORONAVIRUS 
 
Namens uw kerkenraad willen wij u in dezen het 
volgende meedelen. 
 
Afgelopen maandag zijn er aanvullende maatregelen 
van kracht gegaan, waaronder dat kerkdiensten 
gehouden mogen worden, mits er niet meer dan 30 
personen aanwezig zijn. Het dringende advies van de 
minister is echter om met zo weinig mogelijk mensen 
aanwezig te zijn. Rekening houdend met deze nieuwe 
maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus, het 
volgende: 
 
De kerkdiensten van zondag 29 maart en zondag 5 april 
zullen in aangepaste vorm doorgaan. Echter er zullen 
niet langer gemeenteleden fysiek aanwezig kunnen 
zijn. Alleen de dienstdoende predikant, ouderling en 
diaken. Alsmede een organist, de koster (is ook BHV’er) 
en technicus. Dit betekent dat er maximaal 6 personen 
aanwezig zullen zijn. De diensten zijn via de bekende 
kanalen te volgen, zoals de live-stream op onze 
gemeente website:  www.hhgridderkerk.nl 
 
De uitzending via de kerktelefoon zal komende dinsdag 
31 maart te beluisteren zijn op het gebruikelijke tijdstip 
van 20:00 uur. 
 
Op woensdagavond 1 april is er de bijbellezing, die op 
dezelfde wijze als de kerkdiensten is te volgen. Dit zal 
iedere woensdag plaatsvinden, zolang deze situatie 
voortduurt. 
 
Voor de jongeren van de gemeente in het bijzonder, 
maar uiteraard ook voor ouderen is er op zaterdag 28 
maart een speciale interactieve uitzending, verzorgd 
door jongeren. Ook dit is via de gebruikelijke kanalen te 
volgen. 
 
Zoals reeds eerder gemeld zijn alle bijeenkomsten tot 
nader order stil gelegd.  
 
 

 
 
Alle huisbezoeken zijn tot nader order uitgesteld. 
Uiteraard kunt u altijd uw wijkouderling telefonisch 
benaderen, indien daartoe behoefte is. Daarnaast zijn  
de dominee en de scriba ook beschikbaar indien er 
zaken zijn die u wenst te delen. 
 
Er zijn diverse acties gaande om met name onze 
ouderen te ondersteunen in deze tijd, waarin kinderen, 
kleinkinderen of familie en vrienden wat minder 
frequent of helemaal niet op bezoek kunnen komen.  
 
Ongetwijfeld zijn er onder ons die als werkgever of als 
werknemer te maken hebben  met de gevolgen van het 
virus. Impact op je bedrijf, op je baan. Zijn er zaken 
waarover u wilt praten, uw wijk ouderling heeft een 
luisterend oor. Weet u niet precies in welke wijk u 
woont, een mailtje naar scribaat@hhgridderkerk.nl en 
u wordt geïnformeerd. 
 

 
De nieuwsbrief met gemeentenieuws zal via de e-mail 
verspreid worden. Ontvangt u als lid geen nieuwsbrief 
via de mail, dan kunt u uw e-mail adres doorgeven aan  
scribaat@hhgridderkerk.nl 
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