
  
 

Afspraken rond de kerkdiensten en overige 

activiteiten in onze kerk in Oudehaske: ‘Geef 

elkaar de ruimte’  

  

24 september 2021  

 

Naar aanleiding van de verruiming van de 

maatregelen van de overheid vanaf 26 september 

2021 en de adviezen die daarna zijn uitgebracht 

door de landelijke en provinciale (classis) PKN 

Fryslân, hebben we voor de 

Haskeroordgemeente ook de richtlijnen 

aangepast  

 

Vanuit de PKN is het belangrijkste advies: geef 

elkaar de ruimte. Weliswaar laat de overheid 

de 1,5 meter maatregel los, maar zowel door de 

overheid als door de PKN wordt benadrukt om 

wel enige afstand te blijven houden.  

 

Daarom gelden nu de volgende richtlijnen:  

 

>We laten de 1,5 meter los, maar houden 

rekening met bezoekers die wel afstand willen 

houden. 

 

>Aanmelden voor de kerkdienst hoeft niet meer.  

 

>De stoelen in de kerkzaal staan zo geplaatst, dat 

er afstand gehouden kan worden.  De Noachzaal 

blijft open, daar kan men sowieso op 1,5 meter 

afstand zitten.   

Bij binnenkomst neemt men de zitplaats in, met 

het verzoek om daarna zo weinig mogelijk meer 

heen en weer lopen.  

 

>De kapstokken kunnen worden gebruikt, maar 

om ‘gedrang’ na afloop van de dienst te 

voorkomen, kan men ook de jas meenemen naar 

de eigen stoel, zoals we de afgelopen periode al 

gewend waren.  

 

>De hoofdingang (onder de toren) wordt bij het 

uitgaan van de kerk geopend, naast de beide 

deuren in de bijgebouwen. Zo is er voldoende 

ruimte om zonder gedrang het gebouw te 

verlaten. Hier geldt natuurlijk ook: geef elkaar de 

ruimte!  

 

 

 

 

 

>Koffiedrinken na de dienst (de 1e zondag van de 

maand en bij bijzondere gelegenheden) pakken 

we weer op vanaf de 1e zondag van oktober.  

 

>Toiletten kunnen weer worden gebruikt.  

 

>Avondmaal vieren: de eerstvolgende keer is 

gepland op 28 november. De komende periode 

denkt de Diaconie na over de details.   

 

>Collecteren: in de dienst weer 2 collectes: met 

lange stokken, die speciaal voor deze periode zijn 

gemaakt! Bij de uitgangen wordt de 3e collecte in 

ere hersteld.   

 

>Er is voldoende frisse lucht (kerkzaal heeft 

ventilatiesysteem).  

 

>We geven geen handen.  

 

> Ook bij VTA bijeenkomsten geldt dat er 

voldoende ruimte is, zodat afstand houden voor 

wie dat wil mogelijk is   

 

Uiteraard blijft het belangrijk de basisregels 

onverminderd te handhaven:   

*was je handen,   

*houd gepaste afstand,   

*bij corona-gerelateerde klachten blijf je thuis.   

  

We hopen dat we op deze manier met elkaar 

gehoor kunnen geven aan de oproep elkaar de 

ruimte te geven’. Zodanig, dat ook onze 

kwetsbare gemeenteleden zich voldoende veilig 

voelen om de kerkdiensten en andere activiteiten 

bij te kunnen wonen.  

  

En we herhalen hier de woorden die 

classispredikant Wim Beekman ons schreef:  

 

‘Wat is het fijn dat ons opnieuw meer 

mogelijkheden geboden worden om de kerkdienst 

samen te vieren, te bidden en te zingen en de 

Heer en elkaar rondom zijn Woord te ontmoeten. 

Moge de Heer ons op goede en veilige wegen 

bewaren en behoeden.’  

  

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad  

Jan Dijkstra, voorzitter  


