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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
Vanaf zondag 5 juli zullen er kerkmomenten gehouden worden 
waarbij ook gemeenteleden aanwezig kunnen zijn.  
U heeft hierover een brief gekregen.  
Aanmelden kan via tel.nr. 06 39892339. Voor donderdag 21.00 uur. 
Alle kerkmomenten blijven te volgen via kerkomroep. 
 
 
  5 juli:  10.00 uur: Mevr. Dr. Timmers; Roosendaal. 
            Collecten: Diaconie-Onderhoud en Zending 
 
12 juli: 10.00 uur: Professor Vonck; Brasschaat 
 Collecten: Kerk-Onderhoud en Diaconie 
 
19 juli: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad 
 Collecten: Diaconie-Onderhoud en Zending 
 
26 juli: 10.00 uur: Ds. C. Brakema; ’s Heer- Abtskerke 
 Collecten: Kerk- Onderhoud en Diaconie 
 
 2 aug.: 10.00 uur: Ds. van Laren; Den Haag 
 Collecten: Diaconie-Onderhoud en Zending 
  
9 aug.: 10.00 uur: ……………. 
 Collecten: Kerk- Onderhoud en Diaconie 
 
16 aug.: 10.00 uur: Ds. D.M. Knibbe; Delft 
 Collecten: Diaconie-Onderhoud en Zending       
 
23 aug.: 10.00 uur: Ds. H. de Bie; ’s Gravenpolder 
  Collecten: Kerk- Onderhoud en Diaconie 
 
30 aug.: 10.00 uur: Drs. E. Leune; Benthuizen 
 Collecten: Kerk-Onderhoud en Zending 
 
Als u niet in de kerk bent, kunt u uw gift overmaken naar de 
nummers op voorgaande blz. O.v.v. het doel waar het geld voor 
bestemd is. 
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KERKBLAD 
U ontvangt hierbij het kerkblad voor juli en augustus. We moeten 
nog beginnen met de nieuwe kerkmomenten. 
Voor eventuele veranderingen vragen wij u op zondag te luisteren 
naar de afkondigingen en te kijken naar de website. 
Bij grote veranderingen ontvangt u een mail of brief. 
Kopij voor het septembernummer ontvang ik graag uiterlijk 28 
augustus. 
Zoals u elders in dit kerkblad kunt lezen stopt onze drukker o.a. door 
gezondheidsproblemen. Al vanaf de zomer van 1986 verzorgen 
Anton en Hennie Moerland het vermenigvuldigen van ons kerkblad 
en eventuele liturgieën. We zijn hen heel erg dankbaar voor zoveel 
jaar fijne samenwerking. We vinden het jammer dat hij stopt. En 
moeten nu helaas op zoek naar een andere mogelijkheid. 
                                                Anneke van Strien 
VAN DE DOMINEE 
Een eerste stap..  
 
Deze kopij schrijf ik nadat premier Rutte en minister de Jonge  hun 
(voorlopig?) laatste persconferentie hielden over de versoepeling 
van maatregelen.   De avond ervoor vergaderden wij als kerkenraad 
over het toelaten van kerkgangers bij de kerkmomenten die wij 
momenteel wekelijks hebben. Er is een protocol ontwikkeld. De 
volledige versie daarvan vindt u op de website van onze gemeente  
en in het kerkblad. Een verkorte versie leest u in  de brief die u krijgt 
of al hebt ontvangen.  Natuurlijk is er blijdschap en dankbaarheid dat 
er weer ruimte komt om naar de kerk te kunnen gaan. Tegelijkertijd 
zal menigeen, na het lezen van het protocol , verzuchten:  ‘maar wat 
een gedoe zeg! en wat een  beperkingen!  Heeft het zo wel zin om 
onder zulke voorwaarden  naar de kerk te komen?’   
 
Ik begrijp zulke verzuchtingen. Niet zelden ingegeven omdat bij al 
die maatregelen perspectief wordt gemist. (‘de stip op de horizon’ 
waarop wordt gekoerst.)  En tegelijkertijd komt mij ook het verhaal 
van de roeping van Abraham in gedachte. Voor velen een bekend 
gedeelte uit de Bijbel.  Te lezen in Genesis 12.  De Heer zegt Abram 
op weg te gaan naar het land dat de Heer hem, Abram,  ‘zal doen 
zien’ (staat er letterlijk)  Omdat wij de verhalen al kennen weten we 
dat het om het land Kanaän gaat. En dat kan je dan ook onbewust 
invullen. Maar dat wist Abram bij die roeping nog niet. Hij hoorde een 
Woord dat hem overtuigde om nu op weg te gaan. Om nu een eerste 



5 
 
stap te zetten.  Om straks, ooit, te zien waar hij zou aankomen.  
Heeft het zin  op weg gaan als je toch niet weet wáár je zult 
aankomen? Als je ‘de stip op de horizon’ mist? En je op voorhand 
niet weet  óf je wel ergens zult aankomen waar het goed is om te 
zijn? Misschien zouden wij wel tegen Abram hebben gezegd: ‘Man, 
wacht nu eerst eens even af tot het allemaal duidelijker is! Overdenk 
alles eerst nog eens goed.’ Een begrijpelijke reactie. 
 
Maar: Abram gaat! Niet wetend waar hij zal uitkomen.  Hij zet een 
eerste stap. Blijkbaar heeft het Woord dat hij hoorde vertrouwen 
gewekt. En ruimte gegeven om die eerste stap  te gaan zetten. 
Abram hoorde het als Woord van God.  Maar let op.  Dat woordje  
‘God’ staat nietr in de tekst.  Daar staat ‘Heer’.  Niet zomaar één of 
ander god meldt zich , de Héér sprak tot Abram. En Heer is naam 
van die God die belooft met jou te zijn op de weg waarop Hij je roept. 
De heilzame weg. En Hij belooft jou op die weg nabij te zijn. Zoals 
ook Israël op het Woord van de Heer, door Mozes heen,  eerste 
stappen zette op weg naar bevrijding en beloofd land.  De Naam  ‘Ik 
zal er zijn voor jou’ gaat mee. Zelfs al moet je door ‘een dal van 
diepe duisternis’.  Met déze God loop je niet verloren. Ook als je nog 
niet weet waar je zult uitkomen.   
 
Zó  kijk ik ook naar de komende zondagen wanneer wij met enkelen  
weer in de kerk kunnen samenkomen. Met alle beperkingen 
vanwege de voorschriften.  Nee, het zullen daarom geen ‘gewone’ 
kerkdiensten zijn,  zoals we die gewend zijn. Met een groter aantal 
dan 30 kerkgangers.  Waar je met  een lichte verkoudheid kon 
komen zonder met argusogen te worden bekeken. Diensten waarbij  
het ‘last minute’  besluit om toch naar de kerk te gaan mogelijk is. 
Waarbij ongedwongen ontmoetingen kunnen plaatshebben. Waarin 
we als gemeente voluit kunnen zingen. Waarin kinderen door de 
kerk lopen naar de ruimte van hun nevendienst. Zulke diensten zijn 
nu niet mogelijk. Maar wel  kan met alle beperkingen een eerste stap 
worden gezet.  Als een signaal dat het coronavirus het leven van ons 
als gemeente van Christus niet voorgoed lam heeft gelegd.  En dat, 
bij alle voorzichtigheid  van dit begin,  wij willen voortgaan in 
vertrouwen op de Naam, die ons gaande weg stráks, ooit, zal doen 
laten zien  hoe goed het was om nú deze eerste stap te zetten. Had 
Abram die eerste stap niet gezet, wat zouden ook wij dan niet zijn 
misgelopen! 
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We hopen daarom elkaar eerder of later weer te begroeten en te 
ontmoeten in ons kerkgebouw.  
 
Berichten uit de gemeente. 
Langzaam gaat onze samenleving steeds verder open.  Het normale 
pastorale werk komt ook weer op gang. Ik herhaal hierbij wat ik al 
eerder schreef: 
U hoeft zich wat mij betreft echt  niet schuldig te voelen als u zegt 
dat u liever nog geen bezoek aan huis heeft i.v.m. de kans op 
besmetting.  Ik heb daar alle begrip voor. In dat geval hebben we 
gewoon  even telefonisch contact.  
Deze keer gelukkig geen melding van een ziekenhuisopname in 
onze gemeente. We wensen allen die thuis te maken hebben met 
ziekte of zorgen de nabijheid en bemoediging van God en mensen 
toe. In de afgelopen weken hebben we, ook onze kerkmomenten op 
de zondagen, gebeden voor mensen die ziek zijn geworden van het 
coronavirus. En die een geliefde moesten missen of op andere wijze 
veel hinder en zorgen hebben ervaren vanwege genomen 
maatregelen. Daarbij mogen als gemeente ook danken dat we tot op 
heden niemand door dit virus uit ons midden hebben verloren.   
 
Zoals u ook elders kunt lezen (in de brief die u ontving, op de 
website van onze gemeente en in dit kerkblad) is het nu nog niet 
mogelijk om elkaar om de gebruikelijke wijze in en rond de 
kerkdiensten te ontmoeten. Vanaf 1 juli is wel meer mogelijk dan 
voorheen. Zouden wij 100 mensen op 1.5. meter van elkaar in onze 
kerk kunnen herbergen, dan kon u weer gewoon naar de kerk 
komen. Maar wij kunnen er slechts 30 een plaats bieden met de 
huidige 1.5. meter regel. Daarom vragen wij u toch om zich  aan te 
willen melden. Dit voorkomt teleurstellingen wanneer (zonder 
aanmelding vooraf) zich op zondagmorgen meer dan 30 mensen 
zouden  melden bij de kerk. Die kunnen dan niet worden toegelaten. 
Graag daarom vooraf even aanmelden. Dat kan op tel. nr.:             
06-39892339 . Tot uiterlijk donderdagavond 21.00 uur.  
 
Tenslotte 
U allen een hartelijke groet,  
En moed, geduld  en vertrouwen toegewenst in deze tijd.  
Een goede zomertijd toegewenst.  
 
Ds. Henk van het Maalpad 
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VAN DE KERKENRAAD 
Verslag vergadering kerkenraad, gehouden op 23 juni 2020. 
 
Aanwezig:  Henk van het Maalpad 

Ike de Jager  
Gert-Jan Boudeling, 
Kees van der Reest, 
Kees van Strien 
Riet Wisse 
Meta van Nieuwenhuijzen  (gedeeltelijk)  
Joke Bomas. 

 
 
Welkom door Ike 
Ike heet iedereen welkom en stelt de agenda vast. 
 
Opening Henk 
Henk opent de vergadering met het lezen van Lucas 10 vers 38 – 42 
En gaat voor in gebed. 
 
Gebruikers plan 

 Format voor kerkmoment blijven we hanteren voorlopig.  

 Sim kaart wordt aangeschaft, Ike heeft nog een smartphone die 
we mogen gebruiken. 
We gebruiken alleen telefoonnummer, geen mail. Diegene die 
zondagsdienst heeft, krijgt de week voorafgaande aan die dienst 
de telefoon waar men zich kan aanmelden. 
Voor donderdag aanmelden, donderdag wordt de lijst 

      samengesteld 

 Als er weer organisten kunnen komen, tijdig aan jan Nell laten 
weten. 

 Papierenhanddoekjes voor in de keuken en toilet. (Joke) 
 
Joke maakt telefoonlijst, waarop men aanmeldingen kan noteren. 
Deze lijsten bewaren we in de kerk. Dienstdoende ambtsdragers zijn 
half tien aanwezig om alles in goede banen te leiden. 
 
Hans de Bie krijgt “gewoon” betaald, dus geen presentje.  
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We wachten af wie er zich aanmelden voor de kerktaxi, dan gaan we 
overleggen hoe we dit gaan organiseren. Bij aanmelding voor het 
kerkmoment, ook gelijk aanmelden voor kerktaxi. 
  
Brief die naar de gemeenteleden gestuurd gaat worden met 
informatie, nog ter goedkeuring naar kerkenraad sturen. 
 
Verzoek om lied nummers tijdens het kerkmoment te vermelden bij 
afkondigingen, omdat er mensen zijn die mee willen zingen.  
 
Verslag vergadering 28 mei 
Naar aanleiding van: 

 Bloemengroet sloeg goed aan.  

 Gert-Jan heeft gesprek gehad en gepland met evt kandidaat 
ambtsdragers.  

 Ike gaat hier nog achteraan. 
Het verslag wordt verder goedgekeurd. 
 
Post  
Er is goedkeuring vanuit het CCBB dat de jaarstukken in orde waren. 
Definitieve vaststelling vindt plaats in september. 
 
 
College van kerkrentmeesters 

 College heeft nog geen vergadering gehad. 

 Kabel voor beamer is weggewerkt. 

 Kachel is besteld  

 Opvolging voor Kees heeft de aandacht.  
 
ZWO/diaconie 
Er is een nieuwe consulent vanuit de landelijke kerk. Heel 
enthousiast persoon, 
Annemieke Voorsluijs. Ze wil graag een keer mee vergaderen via 
zoom oid 
 
Pastoraat 

 Opzegging lidmaatschap D vd Kleijn en M Quist. Joke zal dit 
doorgeven aan Natalie, met verzoek dit in gang te zetten.  

 De Paaskaars van 2019 krijgt een goede bestemming 
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 We bespreken alle pastorale zorgen en vreugdes uit de 
gemeente. 

 Henk start weer met bezoeken. 
 
Wat verder ter tafel komt 
De drukker Anton Moerland gaat stoppen met het drukwerk. 
We spreken over wie wil digitaal of papieren versie. Kees van Strien 
gaat kijken om hoeveel oplages het gaat en wat de kosten zijn. Hij 
zal zich verdiepen in de mogelijkheden. 
 
Rondje persoonlijk/rondvraag 
Gert-Jan maakt hier gebruik van. 
 
Volgende vergadering  
Donderdag 16 juli om 19.30 uur 
 
Sluiting door Ike 
Sluit met stukje uit ‘toch niet alleen’ 
 
Gebruiksplan Gereformeerde kerk Anna Jacobapolder  

 

Gemeente:   Gereformeerde kerk Anna Jacobapolder 

Betreft gebouw:  kerkgebouw aan de Langeweg 51, te Anna 

Jacobapolder 

Versie:   2 

Datum:   25-06-2020 

 

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke 

bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in 

Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

van deze richtlijnen.  

 

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit 

gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is. 

 
Doel en functie van dit gebruiksplan  

Doelstelling in het algemeen 

Met dit gebruiksplan willen we: 
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● Bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het 

coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als 

kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen; 

● Bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We 

zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van 

naastenliefde;  

● Volop kerk zijn vanuit ons kerkgebouw en vanuit onze huizen. 

We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en 

met elkaar om toegerust in de wereld te staan. 

 

Functies van dit gebruiksplan 

1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures 

tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;  

2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en 

organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan 

instrueren; 

3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle 

betrokkenen binnen en buiten onze gemeente; 

4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons 

kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor 

bijvoorbeeld de veiligheidsregio. 

Fasering 

● Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 organiseren we kerkmomenten 

waarbij alleen diegene aanwezig zijn die nodig zijn voor de 

realisatie van dit kerkmoment. 

● Vanaf 1 juli schalen we de kerkmomenten op naar een 

maximum van 30 personen (exclusief ‘medewerkers’) in het 

gebouw. We gebruiken deze periode als oefenperiode waarin 

we evalueren en bijstellen; 

 

Algemene afspraken 

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch 

willen we in het kader van onze doelstelling: 

● Anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot 

hetzelfde huishouden behoren; 

● Mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis 

te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;  

● De samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van 

organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en 
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voorschriften van de overheid/ het RIVM en de vanuit het 

landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen; 

● Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We 

leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent 

dat we dit gebruiksplan regelmatig actualiseren. 

 

Gebruik van het kerkgebouw 

Meerdere gebruikers/ meerdere diensten op een zondag  

Wij houden elke zondagmorgen om 10.00 uur een kerkmoment. 

Wij zijn de enige gebruikers van de kerk op zondag. 

 

Gebruik kerkzalen  

 

Inrichting van de kerkzaal 

Onze kerkzaal bestaat uit een preekstoel, 14 banken, welke vast 

gemonteerd zijn aan de grond. Er is een galerij waar zich een van 

de orgels bevindt. Hier is ook ruimte om enkele (losse)stoelen te 

plaatsen. 

In de kerkzaal bevindt zich een vaste bank voor in de kerk waar 

de dienstdoende leden van de kerkenraad zitten. 

In de kerkzaal is ook een orgel geplaatst. 

Achterin de kerk bevindt zich de techniek die nodig is voor 

realisatie van het kerkmoment. 

Aan beide zijde van de kerkzaal bevinden zich nissen met 

kapstokken. 

 

Capaciteit in een anderhalve meter-situatie  

 

Stappen:  

1. Wanneer we een anderhalve meter-opstelling hanteren 

kunnen we ongeveer 30 mensen kwijt, afhankelijk of er 

meerdere personen uit een gezin zijn. Deze aantallen 

zullen we hanteren vanaf 1 juli. 

2. We gaan alles dusdanig ruim opzetten, dat er ook nog 

ruimte is voor eventuele onverwachte gasten. Leden 

verzoeken wij om van tevoren aan te melden als ze een 

kerkmoment willen bijwonen. 

3. Dit aanmelden kunnen ze doen tot donderdagavond 

21.00 uur op telefoonnummer: 06-39892339. 
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Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit  

 

Zaal Normaal 

gebruik 

Aangepast 

gebruik per 1 

juni 

Aangepast 

gebruik per 1 

juli 

Kerkzaal 

en galerij 

Kerkdiensten 

100 

zitplaatsen/  

oppervlakte 

Geen 

kerkgangers, 

uitsluitend 

diegene die 

nodig zijn voor 

realisatie 

kerkmoment  

30 zitplaatsen + 

zitplaatsen voor 

medewerkers 

 

 

Consistori

e  

 

Kerkenraad voor 

de dienst 

Vergaderruimte 

voor o.a. 

kerkenraad 

Ouderling + 

diaken + 

voorganger. 

  

 

Ouderling + 

diaken + 

voorganger. 

  

Consistori

e  

Kindernevendien

st voor 15 

kinderen en 2 

leiders 

Geen 

kindernevendien

st 

Geen 

kindernevendien

st 

overige 

zalen 

Oppas kinderen 

tot 4 jaar 

afgesloten afgesloten 

 

 

 

Binnenkomst van kerk en kerkzaal 

● De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken 

of klapdeuren hoeven aan te raken. 

● Bij binnenkomst in de hal staat hand-gel voor 

desinfecteren handen 

● We gebruiken de kapstokken aan de zijwanden niet, jassen 

dient men bij zich op de zitplaats te houden 

● Dienstdoende ambtsdrager zal de bezoekers naar hun 

plaatsen begeleiden en inspelen op het aantal gezinsleden 

en hier de anderhalve meter maatregel toepassen. Daar 

waar zitplaatsen zijn, zal een papier liggen met vermelding 

“zitplaats”. 

● Bij binnenkomst loopt men langs de rechterzijde van de 

kerkzaal, waar we van voren af aan de banken zullen 
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vullen, hierbij telkens een bank overslaan. De niet te 

gebruiken banken zullen met afzetlint gemarkeerd worden. 

Verlaten van de kerk 

● Het verlaten van de kerk zal bank voor bank gedaan 

worden, waarbij we van achter naar voor gaan werken. 

Dienstdoende ambtsdragers zullen aangeven wie wanneer 

de kerkzaal mag verlaten. 

● Iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met 

elkaar te blijven praten. 

Gebruik van kerkplein en ontvangsthal 

Bezoekers dienen niet in groepen bij elkaar te staan voor het 

kerkgebouw. We geven met markeringstape de anderhalve meter 

aan om afstand te houden. 

 

Garderobe 

Het gebruik van de kapstokken in de kerkzaal is niet toegestaan 

gedurende de bijzonder aanpassingen tgv de Corona 

maatregelen. Men dient jassen bij zich te houden. 
 

Toiletgebruik  

Het toilet is afgesloten voor gebruik. Indien u toch in uiterste 

gevallen hier gebruik wenst te maken, dient men zich te melden 

bij de koster. U ontvangt dan instructies om het toilet te openen. 

Na gebruik toilet dient men zich weer bij de koster te melden. Na 

elk toiletgebruik zal het toilet volgens de geldende richtlijnen 

gedesinfecteerd worden. 

 

Reinigen en ventileren 

De kerk zal voor elk gebruik enige tijd geventileerd worden.  

Goede ventilatie is essentieel. We zullen tijdens de kerkmomenten 

zoveel mogelijk de ramen openzetten, maar ook het raam in de 

consistorie. De deur van de kerkzaal richting de hal/keuken blijft 

open, waardoor er een lucht circulatie ontstaat. Na afloop van 

bijeenkomsten in de kerk zullen we een downtime hanteren van 

72 uur, hierna zal deze gedesinfecteerd worden met door het 

RIVM goedgekeurde middelen. 

We hebben hiertoe aangeschaft desinfect 80-S, WHO en RIVM 

toegelaten. 
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Gebruik van de sacramenten 

Avondmaal 

De eerste viering van het Heilig Avondmaal staat voor augustus 

gepland. Of we het Heilig Avondmaal zullen vieren en op welke 

wijze, zullen we t.z.t. aanpassen aan de dan geldende normen. 

Doop 

Er is nu gekozen om de bediening van de doop uit te stellen naar 

september. We bekijken hoe dan de situatie is en bepalen dan 

ons te voeren beleid, dit in samenspraak met de doopouders, met 

inachtneming van de geldende richtlijnen. 

 

Zang en muziek 

Zolang er niet gezongen mag worden tijdens de diensten, zorgen 

wij voor muziek tijdens de kerkmomenten middels het draaien 

van muziek 

 

Overige 

Er mogen gedurende deze bijzondere periode geen liedboeken in 

de kerk achterblijven. Indien u deze al meeneemt, dient u deze 

ook weer na het kerkmoment mee naar huis te nemen. 

 

De losse kussens zullen tijdelijk uit de kerk verwijderd worden, tot 

nader order. 

 

Collecteren 

Er zal tijdens de kerkmomenten niet gecollecteerd worden onder 

de bijeenkomst. Aan de uitgang staat de beker, behorende bij het 

avondmaal set, waar normaal tijdens de avondmaal viering mee 

gecollecteerd wordt. Er is dus maar één collecte, welke op een 

later moment verdeeld zal worden over de drie doelen die dan op 

het rooster staan. 

De collecten worden een keer per maand geteld, door 2 mensen. 

 

Koffiedrinken en ontmoeting 

Gelet op de voorschriften van het RIVM kiezen wij ervoor om 

voorlopig geen koffie te drinken na afloop van de dienst 

 

Kinderoppas en kinderwerk 

Tot 1 september zal er geen kinderoppas of kindernevendienst 

gehouden worden gedurende het kerkmoment. 

Vanaf september zullen we bekijken, in overleg met leiding van 

de oppas en kindernevendienst hoe we een en ander weer 



15 
 
gefaseerd kunnen opstarten, met inachtneming van de dan 

geldende richtlijnen. 

 

Uitnodigingsbeleid 

Om controle te behouden over het aantal aanwezigen in de 

kerkmomenten, zullen bezoekers zich van tevoren aan moeten 

melden. Dit kan via telefoonnummer 06-39892339 Uiterlijk 

donderdagavond 21.00 uur dient men aangemeld te zijn. We 

zullen via aanmelding de kerk tot 90% vullen, zodat er nog ruimte 

is voor de onverwachte gast of relaties van gemeenteleden. 

We zullen onze leden informeren via een brief, naar elk 

geregistreerd gemeentelid. 

In deze brief zullen we onze richtlijnen kenbaar maken en ook 

duidelijk aangeven dat men bij verkoudheid, griepverschijnselen 

of koorts thuis dient te blijven. 

Bij aankomst bij de kerk zullen deze vragen ook aan elke 

bezoeker gesteld worden. Is een van de antwoorden ja, dan mag 

diegene de kerk niet betreden. 

Laat het welkomstteam de bekende RIVM-vragen stellen: bent u 

verkouden, hebt u koorts… etc. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de 

kerk niet betreden. 

 

Ouderen en kwetsbare mensen 

In het begin van de corona-uitbraak kregen mensen uit 

risicogroepen het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en 

geen bezoek te ontvangen. Nu het virus beter onder controle is, is 

dat niet meer nodig. Wel blijft het voor hen heel belangrijk om 

hun gezondheid goed in de gaten te houden. Voor de oudere en 
kwetsbaren geldt dezelfde maatregel als voor iedereen 

 Blijf thuis bij klachten die bij COVID-19 kunnen passen 

 Houd steeds 1,5 meter afstand tot anderen buiten het 

huishouden 
 Volg de algemene hygiëne-adviezen 

Wij willen ouderen en kwetsbaren niet verbieden om de 

kerkmomenten te bezoeken, maar vragen hen wel om zich te 

realiseren of ze dit echt willen, of dat ze voorlopig nog beter 

gebruik kunnen blijven maken van de aangeboden onlinediensten 

om op deze wijze verbonden te blijven met de gemeente. We 
zullen tot nader order dan ook geen kerktaxi aanbieden. 



16 
 
Coördinatoren  

Onze koster en dienstdoende ambtsdragers zullen de coördinatie 

van het kerkmoment op zich nemen. De koster staat bij de ingang 

de bezoekers te verwelkomen, de gezondheidscheck te doen en 

hand desinfectie. 

De dienstdoende ambtsdragers zullen de bezoekers vervolgens 

naar hun plaatsen begeleiden. 

 

Kerkenraad, diaconie en voorganger 

● Aanwezig bij een kerkmoment zijn twee leden van de 

kerkenraad en de voorganger. De ambtsdragers doen bij 

toerbeurt dienst. 

● Het consistorie gebed zal zoals gebruikelijk uitgesproken 

worden voor aanvang van de dienst in de consistoriekamer  

● Bij aanvang van de dienst zal niet de gebruikelijke 

handdruk gegeven worden. Dit wordt eventueel vervangen 

door een hoofdknik. 

 

Techniek 

Zolang er niet gezongen mag worden, zal er door middel van 

techniek muziek afgespeeld worden. Hiervoor is één persoon 

nodig, hij bedient de apparatuur.  

Na een downtime van 72 uur zullen de laptop en toebehoren 

gedesinfecteerd worden. 

 

Tijdschema 

 

wanneer wat Wie 

 zondag  

zondag 

9:30 

deuren van het gebouw open  

Ventileren 

koster 

 toiletten en deurklinken 

reinigen 

Is reeds gedaan 

9:30u Aanwezig koster en 

dienstdoende ambtsdragers 

 

Koster/dienstdoende 

ambtsdragers 

9:00u techniek aanwezig  

10.00 u aanvang dienst  

10:45 afsluiting dienst  

 ventileren  

 reinigen: Na downtime/ 
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- banken en tafels 

- preekstoel 

- toiletten en deurklinken 

reinigen 

- techniek 

Schoonmaakteam 

 zaal afsluiten – ramen 

kerkzaal blijven  indien 

mogelijk open 

koster 

 

Besluitvorming  

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 23 juni 2020 dit 

gebruiksplan goedgekeurd en vastgesteld.  

Tevens zal daar wanneer nodig, dit gebruiksplan bijgesteld 

worden. 

 

Communicatie 

We zullen onze leden informeren over het plan van aanpak voor 

onze gemeente, door hen allen per huisadres een mail/brief met 

informatie toe te zenden. 

 

Op de website zullen we dit gebruiksplan publiceren, zodat elke 

bezoeker zich kan laten informeren over de wijze waarop wij in 

Corona-tijd, kerk houden. 

 

Overige bijeenkomsten en vergaderingen 

De enige activiteiten die plaatsvinden in het kerkgebouw, zijn 

naast het houden van een kerkmoment, de vergaderingen van 

kerkenraad, college van kerkrentmeesters en de Diaconie/ZWO.  

Tijdens deze vergaderingen wordt de anderhalve-meter maatregel 

in acht genomen, alsook de hygiëne maatregelen zoals deze 

gelden volgens de richtlijnen van het RIVM  

 

Bezoekwerk 

Bezoekwerk wordt momenteel uitsluitend gedaan, mits hiertoe 

aanleiding is. Verder wordt er voornamelijk telefonisch pastoraat 

gevoerd. 

De predikant is voornemens om in de maand juli weer te starten 

met huisbezoeken, enkel met wederzijdse goedkeuring.  
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EETGROEP : 
Door de coronatijd konden we met de eetgroep voor alleenstaanden 
vanaf eind februari niet meer bij elkaar komen, om  gezamenlijk in 
ons Dorpshuis te eten.   Nu in de maand juli is het vakantie, maar de 
laatste donderdag van augustus hopen we het weer te gaan 
opstarten.  Om 17.uur in Ons Dorpshuis, op 27 augustus gaan we op 
afstand weer met elkaar eten. Iedereen is van harte welkom, laat het 
even weten als je komt. Tot dan, groetjes Marian Nell 0628414772 
 
VAN DE DRUKKER 
Dit is helaas het laatste kerkblad dat we voor jullie kunnen 
verzorgen. Wegens gezondheidsklachten van Anton zijn we 
genoodzaakt om te stoppen met drukwerk . 
Heel veel jaren hebben we dit mogen en kunnen doen , we zullen 
dan ook de kontakten onderling erg missen , maar het is niet anders. 
Dank jullie wel voor het in ons gestelde vertrouwen al die jaren . 
We hebben het met liefde en plezier gedaan . 
Wij wensen jullie allen God’s zegen toe voor het kerkelijk werk en 
ook voor iedereen persoonlijk . 
Hartelijke groeten van Anton en Hennie Moerland 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
  9-7-1948  Dhr. J. Quist. Noordweg 6. 4675 RP AJP.                                                                                       
10-8-1932. Mevr .A de Jager-Boudeling.Gebr.Delhezstr.1  4651 ZW 
                                                                                         Steenbergen 
12-8-1935.Mevr.J.Engelvaart-Zwikker. Steintjeskreek 8.4675RZ AJP  
17-8-1942.Mevr.C.J.C.Verwijs-Wesdorp. Noordweg 37 4675 RN AJP 
 
Alle jarigen : hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. 
Gods onmisbare nabijheid in uw nieuwe levensjaar. 
 
 
GESLAAGD 
Ook in onze gemeente zijn er jongeren die hun middelbare school  
diploma gehaald hebben. Heel hartelijk gefeliciteerd! En veel succes 
bij jullie vervolgopleiding.  
Alles is dit jaar anders gegaan. Maar we hopen toch dat jullie terug 
kunnen zien op een mooie middelbare school tijd. 
Ook anderen gefeliciteerd met resultaten van studie en opleiding. 
Alle scholieren een fijne vakantie gewenst.  
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Kijkje bij het kind 
 
Hebben jullie al zin in de dagen dat je niet 

meer op tijd uit bed hoeft om naar school te 

gaan? 

De laatste dagen van dit schooljaar kun je 

afstrepen op de kalender & hopelijk hebben 

jullie een mooi rapport om door te kunnen gaan naar het volgend 

schooljaar.  

 Jullie kunnen je dan verheugen op “De grote vakantie”!  

Even vrij van de dingen die ervoor zorgen dat we nog meer leren & 

we nog meer begrijpen over de dingen die ‘grote mensen’ al weten. 

We kunnen gaan genieten van het mooie weertje en misschien mag 

je wel wat later naar bed? 

 

- Maar heb je je wel eens bedacht dat 

“De Here God” nooit vakantie heeft. – 

Je kunt altijd bij hem terecht! 

Om hem te bedanken voor een mooie vakantiedag of die keer dat je 

tot hem gebeden hebt en je vraag voor die dag beantwoord werd. Of 

wanneer je het moeilijk vindt dat je klasgenootjes mist omdat je 

elkaar pas na de vakantie weer ziet. Je kunt op hem vertrouwen; dat 

hij met je mee gaat op reis. Niet alleen op reis als je op vakantie gaat 

maar bij alle dingen die je in je leven mee maakt.  

Wij hopen dat we na de schoolvakantie jullie weer kunnen 

ontvangen voor onze kindernevendienst. Zo kunnen we niet alleen 

onze Here God, maar ook elkaar vertellen over onze belevenissen in 

de afgelopen tijd dat we elkaar niet hebben gezien.  

Wij wensen jullie:  

Een fijne zomervakantie & zijn net als jullie benieuwd wanneer we 

elkaar weer zullen ontmoeten in onze kerk.  
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Van de ZWO-groep                                                                         
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in 
Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland.                       
Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende: 
Gebed voor vluchtelingen 
Achtergrondinformatie.                                                                     
Zaterdag 20 juni was de Wereldvluchtelingendag 2020. Wereldwijd 
zijn meer dan 70,8 miljoen mensen op de vlucht. Verdreven door 
rampen en oorlogen. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de 
buurlanden. Wij bidden voor hen.                                                           
Gebed.                                                                                               
Goede God,                                                                                                       
Wij bidden voor alle mensen op de vlucht. Wereldwijd meer dan 70 
miljoen mensen, een onvoorstelbaar groot aantal. 
Wij bidden U 
· voor mensen die vluchten voor oorlog en onderdrukking, die in hun 
eigen land ontheemd zijn geraakt, zoals in Colombia, en ook voor 
hen die in de buurlanden worden opgevangen, zoals de vele Syriërs 
in Turkije. Dat ze een veilige plek mogen vinden en mensen die zich 
over hen ontfermen. 
· voor vluchtelingen en asielzoekers die vastzitten op Griekse 
eilanden, dat regeringsleiders zich hun lot aantrekken, 
· voor vluchtelingen die proberen in Nederland een nieuw bestaan 
op te bouwen, dat ze men-sen mogen ontmoeten die hen echt zien 
en aan willen horen. 
Wij bidden U 
· voor hulpverleners wereldwijd, zoals de mensen van onze 
partnerorganisatie Mencoldes in Colombia en de kerken en 
hulporganisaties in Griekenland, dat ze kracht mogen krijgen om 
mensen te helpen. 
· voor Europese leiders en de Nederlandse overheid, dat ze de weg 
vinden naar een humaan migratiebeleid dat recht doet aan mensen 
in nood. 
· voor onszelf, dat wij in de vreemdeling onze naaste mogen 
herkennen. 
Wij willen U ook danken voor de mensen die altijd weer klaar staan 
om hulp te verlenen, en U vragen om Uw zegen voor alle plaatsen 
waar ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen uit verschillende 
culturen. 
Hoor ons gebed, in Jezus’ naam, 
Amen           De ZWO-groep 
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HOE GROOT ZIJT GIJ 
 
Als ik Uw hemel zie 
Het kunstwerk van Uw handen 
Als ik de golven zie 
Die breken op de stranden 
 
Als ik de bergen zie 
Zo groot, zo onbewogen 
Als ik de bliksem zie: 
Een glimp van Uw vermogen 
 
Als ik Uw schepping zie 
Zo schoon, zo onvolprezen 
Als ik Uw namen zie 
Op al Uw werk te lezen  - 
Hoe groot zijt Gij! En zie, 
Gij wilt mijn Vader wezen. 
 
 
E. IJskes-Kooger 
Uit: Dit is mijn troost. Uitgeverij 
Buijten & Schipperheijn 
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BESTELFORMULIER  COLLECTEBONNEN 
 
 
Naam ……………………………………………………………….. 
Adres ……………………………………………………………….. 
Telefoon ……………………………………………………………  
 
 
Uw bestelling:  
 
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart  
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart  
…………oranje kaarten:  € 2,00 per bon = € 40 per kaart  
 
 
 
 
Datum:                                            Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 


