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Nieuwsbrief Kerkvoogdij oktober 2021 
 
Geachte gemeenteleden, 

 

Zoals bekend is door de regering aangegeven dat de verplichte afstandsregel van anderhalve meter is vervallen. We zijn 

de Heere dankbaar dat er, na een lange onzekere periode van ruim anderhalf jaar, wat meer ruimte is gekomen. Maar we 

beseffen dat voorzichtigheid en bezinning geboden is omdat het coronavirus nog steeds onder ons is. 

 

Wij hebben ons over de afschaffing van de anderhalve meter maatregel gebogen en in goed overleg met de kerkenraad 

een besluit genomen waarbij ook de plaatselijke situatie heeft meegewogen. Bij ons besluit hebben we als uitgangspunt 

genomen dat de drie erediensten op zondag voorlopig behouden blijven. Ook blijven we de vrije ruimte van twee plaatsen 

tussen de gezinnen handhaven en zullen de banken waar geen plaatjes op zitten, nog ongebruikt blijven. Omdat er in de 

kerk en ook in de grote zaal nog ruimte beschikbaar is om wat meer stoelen te plaatsen, hebben we in totaal meer 

zitplaatsen beschikbaar. 

 

Het is de bedoeling om met ingang van DV zondag 10 oktober a.s. over te gaan naar twee groepen, een groep-1 en een 

groep-2. Op 10 oktober kan groep-1 dan tweemaal naar de kerk. Eerst in de morgendienst en vervolgens ‘s-avonds. 

Groep 2 kan op die dag éénmaal naar de kerk en wel in de middagdienst. De zondag erop, op zondag 17 oktober, werkt 

het dan precies andersom, groep 2 is dan welkom in de morgen- en de avonddienst en groep 1 in de middagdienst. Per 

twee zondagen kan ieder gemeentelid dan drie keer een dienst bijwonen en we roepen u allen dan ook op om deze 

diensten trouw te bezoeken. 

De doordeweekse diensten zijn op basis van vrije inloop waarbij iedereen die lust heeft om Gods Woord te horen, van 

harte welkom is. Ook in deze diensten blijven we de geschetste afstand bewaren. 

Door deze nieuwe groepsindeling maken wij op een verantwoorde wijze optimaler gebruik van de beschikbare ruimte. 

We hopen en bidden dat dit een stap is om uiteindelijk als gehele gemeente weer samen naar de kerk te kunnen gaan. De 

nieuwe groepsindeling, waarop vermeld is wanneer uw groep aan de beurt is, is bij deze nieuwsbrief bijgesloten en ook 

via de kerkbode en op de website te raadplegen. 

Tegen het einde van de maand oktober willen we het één en ander opnieuw heroverwegen en zodra de situatie dat toelaat, 

zullen we dan ook het besluit om met groepen te werken heroverwegen. 

 

We hebben nog enkele praktische aandachtspunten: 

▪ Bezoek uitsluitend de diensten waarbij uw groep aan de beurt is. Voor bijzondere situaties kunt u in overleg met 

de koster een andere dienst bezoeken. Wilt u in de kerk wanneer u uw plaats inneemt, zoveel als mogelijk 

doorschuiven en twee plekken, geen drie, vrijhouden t.o.v. de ander. 

▪ Neem de basisregels in acht om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Denk hierbij aan zaken als 

handen wassen, hoesten in de ellenboog, thuisblijven bij klachten en elkaar de ruimte geven. 

▪ Gebruik de mindervaliden parkeerplaatsen alleen wanneer u tot deze doelgroep behoort. Zo kunnen ook 

gemeenteleden die minder goed kunnen lopen toch in de kerk komen. 

 

Het kerkbestuur wenst u in alle omstandigheden van harte Gods zegen toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

Uw kerkvoogdij 
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Hersteld Hervormde Gemeente 
Elspeet e.o. 

Schema kerkdiensten per groep 
vanaf 6 oktober 2021 

      

Datum: Tijdstip: Groepen: Letterindeling: 
      

            

woensdag 6 oktober 2021 19:30 uur Bijbellezing – vrije inloop 
  

zondag 10 oktober 2021 

09:30 uur 1 A t/m K 

14:30 uur 2 L t/m Z 

18:30 uur 1 A t/m K 

        

zondag 17 oktober 2021 

09:30 uur 2 L t/m Z 

14:30 uur 1 A t/m K 

18:30 uur 2 L t/m Z 

  

zondag 24 oktober 2021 

09:30 uur 1 A t/m K 

14:30 uur 2 L t/m Z 

18:30 uur 1 A t/m K 

  

zondag 31 oktober 2021 

09:30 uur 2 L t/m Z 

14:30 uur 1 A t/m K 

18:30 uur 2 L t/m Z 

  

 


