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 Kerkvoogdij Hersteld Hervormde 
Gemeente Elspeet 

  

 

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

 
 
Geachte leden, 
 
Sinds 1 juli is er, mits we ons houden aan de voorwaarden, geen maximum aantal 
bezoekers meer van toepassing voor de te houden kerkdiensten. Op basis daarvan 
zijn er vanaf zondag 5 juli diensten gehouden verdeeld in vier groepen. Aangezien er 
elke zondag drie diensten worden belegd, is er steeds één groep die dan niet naar 
de kerk kan. 
 
Op basis van de afgelopen diensten hebben we geconcludeerd dat een verdeling in 
drie groepen ook in het kerkgebouw past. Vanaf D.V. zondag 27 september gaan we 
over op drie groepen zodat een ieder één keer per zondag een dienst kan bijwonen. 
Voor de doordeweekse diensten is vanaf genoemde datum de groepsverdeling niet 
meer van toepassing. Als u bij deze diensten aanwezig wilt zijn, dient u zich vooraf 
aan te melden zodat wij u op de lijst kunnen zetten van bezoekers die we 
kunnen/mogen verwachten. 
 
Wij blijven ons houden aan de richtlijnen die zijn opgesteld om meer dan 100 
bezoekers toe te mogen laten en volgen de daarvoor opgestelde voorwaarden. Als 
we er niet aan voldoen, dan mogen we maar maximaal 100 bezoekers toelaten. 
 
Er geld geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: 

 dat er vaste zitplaatsen zijn, geen staanplaatsen; 

 voldaan wordt aan de gezondheidscheck vooraf; 

 dat de bezoekers geregistreerd of uitgenodigd zijn; 

 dat er een goede doorstroming is met beperkt onderling contact (bijv. bij entree); 

 strikte naleving van de 1,5 meter regel. 

 
Opnieuw leggen wij ook de voorwaarden om naar de kerk te mogen, weer aan u voor 
zodat u voor uzelf kunt bepalen of u wel of niet kunt of mag gaan. 
Bij binnenkomst in de kerk zullen wij u ook blijven vragen naar uw gezondheid, dit in 

verband met de verplichte gezondheidscheck. 
 

1. Had u één of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur? 
a. hoesten 
b. neusverkoudheid 
c. koorts vanaf 38 graden 
d. benauwdheidsklachten 

2. Hebt u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?  
Kom pas weer naar de kerk als diegene die het betreft, minimaal 24 uur klachtenvrij 
is, tenzij er sprake is van een corona-infectie. Volg in dat geval de richtlijnen van de 
Rijksoverheid. 

3. Hebt u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 
4. Hebt u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en hebt u in de afgelopen 14 

dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 
5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 

coronavirus is vastgesteld? 
 

Als een van de vragen met ja beantwoord wordt, kom dan niet naar de kerk. 
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Voor de risicogroepen, ouderen ( vanaf 70 jaar ) en als u een kwetsbare gezondheid 

hebt, wees dan extra voorzichtig. In dat geval is het zeer verstandig om de richtlijnen 

van het RIVM te volgen en het kan dan verstandig zijn om dan voorlopig thuis te 

blijven. 

Voor de kinderen en voor de jongeren zijn er uitzonderingen m.b.t. de 1,5 meter 

richtlijn: 

 kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 
meter afstand te houden; 

 jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te 
houden, maar wel tot personen boven de 18 jaar. 

Deze uitzondering wil zeggen dat de kinderen tot 12 jaar, ook in de kerk, geen 
afstand meer hoeven te houden t.o.v. van de ouderen. 
Jongeren van 13 tot 18 jaar mogen zonder problemen bij elkaar zitten. 
In geval er dan kleine kinderen uit een ander gezin naast u of vlak naast u in de bank 
plaats nemen is dat geen probleem mits de afstand tussen u en de ouderen maar 1,5 
meter blijft. 
 
Kinderoppas 
Er is zowel in de morgen- als ook in de middagdienst kinderoppas. Het daarvoor 
bestemde protocol is van toepassing. 
 
Iemand meebrengen die niet op uw adres woonachtig is 
Als u een persoon mee wilt brengen die niet tot uw huishouden behoort in geval van 
verkering en/of vriendje/vriendinnetje, dan dient deze persoon vroegtijdig, voor de 
zaterdag, aangemeld te zijn bij de koster met vermelding van naam, adres en 
telefoonnummer en ook met welke groep deze mee komt. 
 
Toiletbezoek 
Bij voorkeur het toilet niet bezoeken. 
Na het toiletbezoek s.v.p. niet terug naar uw eigen plaats, de koster zal u een plaats 
aanwijzen. 
 
Voor u in het kort 

 Niet komen als u één van de vijf vragen – zie begin van de brief – met ja hebt 
moeten beantwoorden. 

o Bij binnenkomst wordt u gevraagd of u daaraan voldoet. 

 U besluit om WEL weer naar de kerk te gaan na eerst aangegeven te hebben 
dat u NIET zou komen. 

o Dan alsnog aanmelden bij kerkvoogd C. van Asselt 
(cvanasselt@hhgelspeet.nl) 

 Personen die niet op uw adres wonen en wel meekomen naar de kerk: 
aanmelden bij de koster (koster@hhgelspeet.nl) 

 Toiletbezoek: bij voorkeur niet. 

 Als uw groep (zie onderstaand) niet aan de beurt is – niet komen tenzij u 
afspraken gemaakt hebt met de koster. 
 

Zingen 
Een ieder wil graag voluit zingen zoals we altijd gewoon waren om te doen. Het is 
ook ontzettend mooi uit volle borst tot Gods lof te mogen zingen. Maar gezien het 
mogelijke risico op verspreiding van het virus en om dit zoveel als mogelijk is te 
voorkomen, blijft het verzoek aan een ieder om ingetogen te blijven zingen.  
Ingetogen dat wil zeggen zachtjes en niet uit volle borst en zonder bovenstem. 
 

mailto:cvanasselt@hhgelspeet.nl
mailto:koster@hhgelspeet.nl
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Groepsindeling 
Onderstaand de groepsindeling vanaf zondag 27 september 2020 tot en met de 
maand oktober. Achter de groepen staan een aantal subgroepen vermeld met daarbij 
aangegeven het aantal minuten voordat de dienst begint. Aan u het vriendelijke 
verzoek om te proberen u aan deze tijdsindeling te houden zodat de binnenkomst 
ook zo gereguleerd mogelijk verloopt en er geen opstoppingen ontstaan bij de 
binnenkomst. 
Het schema na oktober komt halverwege de maand oktober via de mail of ligt dan in 
de kerk. 
 
 

 
 

Hersteld Hervormde Gemeente 
Elspeet e.o. 

Schema kerkdiensten per groep vanaf 27 september + voor de maand oktober 

Datum: Tijdstip: Groep: Letterindeling: 
        

zondag 27 september 2020 

09:30 uur 1 A t/m Hooft 

14:30 uur 2 Hoorn t/m P 

18:30 uur 3 R t/m Z 

  

zondag 4 oktober 2020 

09:30 uur 3 R t/m Z 

14:30 uur 1 A t/m Hooft 

18:30 uur 2 Hoorn t/m P 

  

woensdag 7 oktober 2020 19:30 uur allen op basis van aanmelden 

        

zondag 11 oktober 2020 

09:30 uur 2 Hoorn t/m P 

14:30 uur 3 R t/m Z 

18:30 uur 1 A t/m Hooft 

        

zondag 18 oktober 2020 

09:30 uur 1 A t/m Hooft 

14:30 uur 2 Hoorn t/m P 

18:30 uur 3 R t/m Z 

  

zondag 25 oktober 2020 

09:30 uur 3 R tm Z 

14:30 uur 1 A tm Hooft 

18:30 uur 2 Hoorn tm P 

  

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

        

Voor de bijbellezingen kunt u zich aanmelden bij de koster. Bij voorkeur per mail: koster@hhgelspeet.nl  
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Om de aanloop van de kerkbezoeker zo veel als mogelijk gereguleerd te laten verlopen 
hebben we de groepen verdeeld in een aantal subgroepen. Wij verzoeken u dan ook om, 
indien mogelijk, rekening te houden met de onderstaande indeling.    

 

Groeps- en subgroepindeling vanaf 27 september 2020 

GROEP 
Alphabetische 
letterindeling 

  

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

20- 30 minuten 
voor de dienst  

15 minuten 
voor de dienst 

5 -10 minuten 
voor de dienst 

1 A t/m Hooft A tm Bronkhorst Brug tm G H tm Hooft 

2 Hoorn t/m P Hoorn tm Krol Kuijt tm N O tm Putter 

3 R t/m Z Ramshorst tm Staveren  Steeg tm Wessels Westerbroek tm Z 

 
 
 
Informatie 
Mocht u (nog) vragen hebben, dan kunt u altijd 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. 
 
Protocol 
Voor uw informatie: Indien gewenst kunt u ons volledige protocol raadplegen. Zie 
daarvoor onze website: www.hhgelspeet.nl 
Zie ook de informatie in de vorige nieuwsbrieven. 
 
 
We hopen en bidden dat er op korte termijn nog meer opening mag komen en dat er 
weer volledige diensten mogelijk zijn zoals we vanouds gewend waren. 
 
 
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. 
 
 
Het kerkbestuur 

mailto:koster@hhgelspeet.nl
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