
 

 

 

 

 
Maandag 15 november 2021 
 
 
 
De kerkenraad heeft op 15 november 2021 een 
besluit genomen over een aantal extra corona-
maatregelen. 
 
Deze gaan met name over activiteiten buiten de 
zondagse eredienst, inclusief de kinderdienst. 
 
 
De kerkdiensten  
gaan door, met inachtneming van de afspraken die 
daarover eerder met u zijn gedeeld: 
➢ De stoelen in de kerkzaal staan op 1,5 meter 
➢ Bij binnenkomst vragen we u een mondkapje te 

dragen; op de stoel kan het mondkapje af 
➢ Bij binnenkomst de handen desinfecteren 
➢ Er is extra aandacht voor ventilatie in de kerkzaal 
➢ Kapstokken niet gebruiken, jas graag mee de 

kerkzaal in 
➢ Bij het uitgaan van de kerk is ook de hoofdingang 

(onder het orgel) open 
➢ Geen koffiedrinken na de dienst  
➢ Kinderdienst gaat ongewijzigd door  
➢ Aanmelden en registratie voor de dienst is NIET 

nodig. Daarbij geldt dan wel: vol = vol…. (plm. 70 
bezoekers). 

 
 
Overige activiteiten 
Gezien de oproep van de overheid om het aantal 
contacten zoveel mogelijk te beperken, heeft de 
KR besloten alle ‘overige’ activiteiten voor de 
komende drie weken te schrappen tot in ieder 
geval 4 december. 
 
Er is één uitzondering: de openstelling van het 
kerkgebouw in Oudehaske op zaterdag 20 november 
voor het herdenken van overleden dorpsgenoten 
(16.00-17.00) en voor de Wingsjongeren en kinderen 
van de basischolen (18.30-20.00) gaat wel door, met 
voldoende toezicht op de afgesproken maatregelen. 
 
Maar tot 4 december dus, helaas: 
-geen koffiedrinken op de woensdagmorgen 
-geen gemeenteavond op woensdag 17 november 
(wie zich had aangemeld heeft daarover al bericht 
ontvangen)  
-geen VTA activiteiten (Buiten de Vesting, ‘Leuke 
meiden’, Bijbelkring) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-geen fysieke vergaderingen; we gaan weer digitaal 
vergaderen. 
-geen Wings bijeenkomsten. 
 
De kerkenraad heeft het besluit met pijn in het hart, 
maar weloverwogen genomen. 
 
Na de volgende persconferentie zullen we u/jou  
uiteraard weer opnieuw informeren. 
 
We rekenen op uw begrip en uw medewerking. 
 
En het ‘oude’ motto is nog altijd van toepassing: 
 

Houd moed, heb lief! 
 
 
 
Met een hartelijke groet 
Namens de kerkenraad 
 
 
Jan Dijkstra, voorzitter 
 
 


