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 Kerkvoogdij Hersteld Hervormde 
Gemeente Elspeet 

  

 

 
  Secretaris: 
   E.Dijkgraaf 
   Stakenbergweg 48 
   8075 RA  Elspeet 
   tel. 0577 - 491219 
   Bankrek. kerkvoogdij  
   NL41RABO0384769217 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elspeet, 16 oktober 2020 
 
  
Geachte gemeenteleden, 
 
Aangezien de situatie rond het coronavirus inmiddels ernstig tot zeer ernstig is te noemen 
zijn vanaf deze week ook de maatregelen aangescherpt. Als kerkbestuur hebben we, i.o.m. 
de kerkenraad, kennis genomen van alle nieuwe maatregelen die afgelopen dinsdag, voor 
de komende vier weken, zijn afgekondigd.  
 
Wij brengen u middels deze nieuwsbrief op de hoogte hoe wij daarin vanaf komende zondag, 
18 oktober 2020, invulling aan geven.  
Onderstaand is aangegeven hoe we dat willen doen zodat de erediensten, Gode zij dank, in 
aangepaste vorm doorgang kunnen vinden.  
 

1. Groepsindeling:  
V.w.b. de groepsindeling gaan we weer terug naar vier groepen. (zie onderstaande 
groepsindeling en schema kerkdiensten) 
Er zullen geen extra bezoekers meer worden uitgenodigd van de groep die niet aan 
de beurt is. 
Het aantal bezoekers zal hierdoor sterk worden gereduceerd.   
 

2. Mondkapjes-1: 
Wij vragen u dringend aan een ieder van 13 jaar en ouder om zowel bij binnenkomst 
en bij het uitgaan een mondkapje te dragen.  
Dit betekent dat u buiten het mondkapje opdoet en zodra u gaat zitten afdoet. Bij het 
einde van de dienst doet u deze in de bank weer op en pas buiten weer af.  
Vanaf a.s. zondag dragen de leden van het kerkbestuur en de koster een mondkapje.  
 

3. Zingen: 
De kerkenraad heeft besloten om de gemeentezang enigszins te wijzigen. Om op 
deze wijze als kerkelijke gemeente enige invulling te geven aan de gedane adviezen 
van het BM. Dit besluit houdt in dat we vanaf aanstaande zondag als gemeente per 
dienst 3 psalmverzen zullen zingen. Hierbij zal, in ieder geval, het zangvers na het 
dankgebed komen te vervallen. De gemeente zal opstaan na het 'amen' van het 
dankgebed. 

 
Opnieuw herhalen we ons verzoek i.v.m tijdstip van aankomst:  
Aan u is verzocht om aanwezig te zijn binnen de genoemde tijdzones. Velen houden zich 
hier helaas nog niet aan.  Wij blijven ook hierin rekenen op uw medewerking.  
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Na de dienst: Om de doorstroming bij het uitgaan beter te reguleren zullen de mensen van 
het kerkbestuur, aan het einde van de dienst, aan u aangeven wanneer u uw rij mag 
verlaten. Door dit gefaseerd te doen ontstaat er meer tussenruimte, dit was de afgelopen tijd 
helaas niet altijd het geval.   
 
Ook vragen wij opnieuw uw aandacht om de 1,5 meter richtlijn strikt te volgen en dat met 
name bij het naar buiten gaan. Blijf achter de 1,5 meter lijn als het wat langzamer gaat of als 
de doorloop stokt.  
 
Ga ook buiten niet in groepjes staan praten want ook dat is helaas niet toegestaan.  
 
En als u verkouden bent enz. – zie de voorwaarden in de vorige nieuwsbrieven – kom dan 
absoluut niet naar de kerk. 
 
We doen aan een ieder de oproep: houd rekening met elkaar, doe je het niet voor jezelf doe 
het dan voor je medemens.  
 
We hopen en bidden dat er spoedig meer opening mag komen en dat er weer volledige 
diensten mogelijk zijn. Het lijkt er niet op dat dit op korte termijn mogelijk is, maar laten we de 
Heere smeken of Hij uit onverdiende genade wonderen wil doen. 
 
In geval u ook het advies van het breed moderamen van onze kerk wilt raadplegen ga dan 
naar:  https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/nieuws/update-advies-eredienst-en-corona 
 
We heten u van harte welkom en wij wensen u allen, thuis of wanneer u aan de beurt bent 
om in de kerk te komen, gezegende diensten toe. 
 
Zodra er zich weer nieuwe ontwikkelingen voordoen, zullen wij u daarvan z.s.m. op de 
hoogte stellen. 
 
 
Informatie 
Mocht u (nog) vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van de volgende 
personen: 
koster G. v.d. Zande: email: koster@hhgelspeet.nl - mobiel: 06 29 43 29 01; 
kerkvoogd C. van Asselt email: cvanasselt@hhgelspeet.nl - mobiel: 06 20 00 56 10. 

 
 
Het kerkbestuur 
 
 

 

Letterindeling / subgroepindeling vanaf 18 oktober 2020 

GROEP 
Alphabetische 
letterindeling 

  

Voor een gereguleerde binnenkomst verwachten u het hieronder 
vermelde aantal minuten voor de dienst  

20- 30 minuten 15 minuten 5 -10 minuten 

voor de dienst  voor de dienst voor de dienst 

1 A tm F A tm Beens Berg tm Coster Cromwijk tm F 

2 G tm K G tm Hooft Hoorn t/m Koetsier Kok t/m Kuijt 

3 L tm Schouten L tm Mulder N tm Renes Rhee tm Schouten 

4 Seldenrijk tm  Z Seldenrijk tm T V tm Wessels Westerbroek tm Z 

 
 

https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/nieuws/update-advies-eredienst-en-corona
mailto:koster@hhgelspeet.nl
mailto:cvanasselt@hhgelspeet.nl
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Hersteld Hervormde Gemeente 
Elspeet e.o. 

Schema kerkdiensten per groep vanaf 18 oktober 2020 

Datum: Tijdstip: Groep: Letterindeling: 
        

zondag 18 oktober 2020 

09:30 uur 1 A tm F 

14:30 uur 2 G tm K 

18:30 uur 3 L tm Schouten 

  

zondag 25 oktober 2020 

09:30 uur 4 Seldenrijk tm  Z 

14:30 uur 1 A tm F 

18:30 uur 2 G tm K 

  

woensdag 28 oktober 2020 19:30 uur   op basis van aanmelden 

  

zondag 1 november 2020 

09:30 uur 3 L tm Schouten 

14:30 uur 4 Seldenrijk tm  Z 

18:30 uur 1 A tm F 

  

woensdag 4 november 2020 
14:30 uur 2 G tm K 

19:30 uur 3 L tm Schouten 

  

zondag 8 november 2020 

09:30 uur 4 Seldenrijk tm  Z 

14:30 uur 1 A tm F 

18:30 uur 2 G tm K 

  

zondag 15 november 2020 

09:30 uur 3 L tm Schouten 

14:30 uur 4 Seldenrijk tm  Z 

18:30 uur 1 A tm F 

  

woensdag 18 november 2020 19:30 uur   op basis van aanmelden 

        

zondag 22 november 2020 

10:00 uur 2 G tm K 

14:30 uur 3 L tm Schouten 

18:30 uur 4 Seldenrijk tm  Z 

  

zondag 29 november 2020 

09:30 uur 1 A tm F 

14:30 uur 2 G tm K 

18:30 uur 3 L tm Schouten 

 


