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Betreft: Maatregelen vanwege het Corona virus. 

 

 

 

Beste gemeenteleden, 

 

Zoals bij u bekend zal zijn wordt de wereld en ons land momenteel getroffen door het Corona virus. 

Vanuit de overheid worden maatregelen opgelegd betreffende openbare bijeenkomsten, ook vanuit 

de PKN worden er richtlijnen verspreid. Voor onze gemeente betekent dit dat we op zondagmorgen 

met een te grote groep zouden samenkomen. 

Als kerkenraad zijn we op donderdagavond 12 maart bij elkaar gekomen om een invulling te geven 

aan deze maatregelen. De gemeente is ‘opgesplitst’: een deel van de gemeente wordt uitgenodigd 

de dienst in de kerk bij te wonen, het andere deel kan de dienst via kerkdienstgemist.nl beluisteren. 

Zondag 15 maart 

Morgendienst aanwezig: de achternamen die beginnen met een A t/m R. 

Middagdienst aanwezig: de achternamen die beginnen met een S t/m Z. 

Zondag 22 maart 

Morgendienst aanwezig: de achternamen die beginnen met een S t/m Z. 

Middagdienst aanwezig: de achternamen die beginnen met een A t/m R. 

Zondag 29 maart 

Morgendienst aanwezig: de achternamen die beginnen met een A t/m R. 

Middagdienst aanwezig: de achternamen die beginnen met een S t/m Z. 

• Dit schema en andere maatregelen zullen, zolang de overheid dit van ons vraagt, voortgezet 

en eventueel aangepast worden. 

• Wanneer u zelf verschijnselen heeft die wijzen op een besmetting met het virus verzoeken 

wij u om thuis te blijven. 

• De zondagschool en de oppas zullen in principe doorgaan, de zondagsschool zal de ouders 

zelf informeren en over oppas in de middagdienst volgt nog informatie.  

• Wanneer u een zwakke gezondheid heeft of twijfelt moet u een eigen overweging maken of 

u de diensten bezoekt. 

• Na het bezoeken van een dienst graag direct doorlopen naar buiten, niet in de hal blijven 

staan. 

• Gezien de onzekerheid van het verloop van de ziekteverspreiding en de daarbij 

veranderende maatregelen verzoeken wij u de website van de kerk in de gaten te houden.  



• Rondom het bezoekwerk zullen we ook de nodige voorzichtigheid moeten betrachten, bij 

twijfel altijd even bellen en afstemmen! 

• Neem bij pastorale of praktische vragen gewoon contact op met de predikant of iemand van 

de kerkenraad.  

• Verspreidt deze brief zo veel mogelijk onder andere gemeenteleden. 

Wij spreken als kerkenraad de wens en de hoop uit, dat wij juist in tijden als deze waarin we elkaar 

minder zullen ontmoeten, als gemeente van Jezus Christus in Hem verbonden blijven. Blijf naar 

elkaar omzien, bel elkaar op en bid voor elkaar. De vergadering voorafgaand aan deze brief zijn we 

begonnen met het lezen van Mattheüs 8:23-27. Jezus is sterker dan de wind en de zee, juist in deze 

tijd waarin de wereld verward is, mogen wij vertrouwen op onze Heere Jezus Christus! 

 

Hartelijke groet, 

De kerkenraad 

 

 

 

 

Contact met kerkenraad: 

Predikant   E. Agterhuis   0186 683436 

Voorzitter  N.A.H. van Pelt   0186 601045  

Scriba   A.K.S. van Nieuwenhuijzen 0186 603497 

 

 

 

Website kerk: http://www.kerkheinenoord.nl/ 

Kerkdienst gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/700#.WThmibhcpKY 

Kerkdienst gemist is ook te vinden via de knop op de website. 
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