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Kerkdiensten weer met bezoekers, 
overige activiteiten weer opgestart! 
 
Gisteravond kwam de kerkenraad bij elkaar naar 
aanleiding van de persconferentie van 14 januari en 
het advies dat onze landelijke PKN daarop heeft 
gegeven. 
 
De PKN laat het volgende weten:  
(zie https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/bericht-
naar-aanleiding-van-persconferentie-14-januari/ )  
 
Het moderamen van de Protestantse Kerk heeft het 
advies van het Interkerkelijk Overleg in 
Overheidszaken (CIO) van 18 januari jl. gelezen. Op 
basis daarvan komt zij met de volgende overwegingen 
en aanbevelingen: 

• Het moderamen hoort en ziet de behoefte aan het 
het fysiek houden van kerkdiensten en het 
gezamenlijk beleven van het geloof steeds verder 
toenemen. En onderschrijft het belang hiervan.  

• Ook de noodzaak voor het opstarten van andere 
gemeente-activiteiten wordt steeds sterker 
gevoeld.  

Komende zondag (23 januari) is het mogelijk om 
maximaal 50 mensen aanwezig te laten zijn tijdens de 
kerkdienst. Aangeraden wordt om te werken met een 
reserveringssysteem en in ieder geval met vaste 
placering. Wel is het advies om een mondkapje te 
dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Tijdens het 
deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet 
verplicht. Daarnaast kan de gemeente ingetogen 
zingen en is goede ventilatie van groot belang. 
 
Ook raadt het moderamen gemeenten aan om het 
gemeentewerk zoveel mogelijk weer op te starten. 
Uiteraard met inachtneming van de huidige 
coronamaatregelen. Voor kerkenraden, 
gespreksgroepen etc. geldt dat deze - bijv. in een 
kerkgebouw - bij elkaar kunnen komen. Ook 
jeugdwerk is weer mogelijk. Voor catechese en 
georganiseerd jeugdwerk kan worden aangesloten bij 
de regelingen die gelden voor jeugdwerk en scholen. 
 
Op basis van deze adviezen heeft de kerkenraad 
unaniem en in grote dankbaarheid besloten dat we 
ons als Haskeroordgemeente aansluiten bij deze 
adviezen.  
 
 
 

 
 
 
 
Dat betekent concreet het volgende: 
 
Kerkdiensten 
Vanaf a.s. zondag is de gemeente weer welkom bij de 
kerkdienst. Er is ruimte voor 60 à 65 bezoekers 
(kerkzaal + aangrenzende zaal). De stoelen zullen op 
1,5 meter worden geplaatst. 
Aanmelden is niet nodig, maar dan geldt wel: vol is 
vol. Zo nemen we onze verantwoordelijkheid voor de 
mensen die aanwezig zijn. 
De gemeente kan weer (ingetogen) meezingen; er 
wordt geventileerd. 
Tijdens verplaatsingen wordt een mondkapje 
gedragen. 
Collecteren is weer mogelijk (niet via ponkjes, maar 
zoals we dat de laatste maanden gewend waren).  
Jassen niet op de kapstok, maar achter u op de stoel. 
Uiteraard blijven we de kerkdienst ook digitaal 
uitzenden via ons Youtube-kanaal Haskeroord 
KerkTV. 
 
Kinderdienst 
Ook de kinderdienst kan weer bij elkaar komen. Zij 
gaan direct naar de eigen ruimte. 
Omdat omikron-besmettingen met name onder 
kinderen en jongeren plaatsvindt en de overheid het 
contact tussen ouderen en kinderen afraadt, komen zij 
niet terug in de kerkzaal. 
 
Overige activiteiten Haskeroord 
De Wingsgroepen kregen al eerder groen licht om 
elkaar te treffen in de kerk. 
De overige activiteiten als gespreksgroepen, Kerkcafé, 
filmavonden, etc. kunnen ook weer opgestart worden. 
Vergaderingen van kerkenraad, taakgroepen en ander 
gezelschappen kunnen weer fysiek in de kerk 
plaatsvinden. 
 
Uiteraard geldt voor alle bijeenkomsten dat de 
basismaatregelen in acht worden genomen. 

 
• Was vaak en goed uw handen. 
• Houd 1,5 meter afstand.  
• Blijf thuis bij klachten 
• Zorg voor voldoende frisse lucht. 
• Draag een mondkapje waar dat gevraagd 

wordt/verplicht is. 

 
De kerkenraad vertrouwt erop dat we zo op een 
verantwoorde manier weer elkaar kunnen gaan 
ontmoeten.  
 
Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad, 
Jan Dijkstra, voorzitter 
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