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EREDIENSTEN VANAF 1 JUNI 2020  

Vanaf 1 juni mogen in de kerken in Nederland weer diensten gehouden worden tot maximaal 
30 personen (en tot 100 personen vanaf 1 juli). Wij zijn blij en dankbaar dat dit moment is 
aangebroken. Ook in de Hervormde Kerk van Nieuwvliet zullen we vanaf die datum beginnen 
met het houden van de wekelijkse erediensten. Om de diensten goed te kunnen organiseren 
hebben we een aantal regels opgesteld. We willen u alvast vriendelijk bedanken voor het 
respecteren van deze regels. 

Aanmelding 

• Wilt u de eredienst bezoeken, dan is het noodzakelijk u aan te melden via mail naar 
info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl of telefonisch naar 0117 – 450 831 

• Om verwarring te voorkomen zijn aanmeldingen op een andere manier niet mogelijk. 
• Aanmeldingen voor een dienst kunnen gedaan worden tot ten laatste de dag voordien 

(zaterdag) om 12:00 uur. 
• De aanmelding verloopt in eerste instantie op volgorde van binnenkomst. 
• Wanneer het maximum aantal inschrijving voor een dienst is bereikt, dan zal de 

eerstvolgende persoon die zich inschrijft, indien gewenst, op de lijst voor de volgende 
week geplaatst worden. 

• Het is helaas niet mogelijk u voor meerdere diensten tegelijk aan te melden maar 
alleen voor de eerstvolgende dienst. 

• Voor de maanden juni, juli en augustus is het, dankzij de medewerking van alle 
voorgangers, gelukt om dubbele diensten aan te bieden. De eerste dienst om 10:00 ´s 
morgens, de tweede dienst om 13:00 ´s middags.  

• Voor de tweede dienst geldt dat deze door zal gaan bij minimaal 10 aanmeldingen.  
• In geval van een tweede dienst op dezelfde dag zal tussentijds de kerk schoongemaakt 

worden.  

Begin van de kerkdienst 

• Heeft u gezondheidsklachten? Dan is het helaas niet mogelijk de dienst bij te wonen. 
• Wij vragen u het toiletgebruik zoveel mogelijk te beperken. Is de nood hoog, dan blijft 

de toilet wel beschikbaar. Na gebruik zullen we deze schoonmaken om eventuele 
besmetting te voorkomen. Toegang tot het toilet is alleen buitenom toegestaan via het 
portaal van de consistorie. Zo voorkomen we geloop door de kerk.  

• Voordat u de kerk binnengaat vragen we u om uw handen te desinfecteren. 
Desinfectiemiddel zal voorzien worden in de kerk.  

• Bij aankomst in de kerk zult u naar uw plaats gebracht worden, waarbij we zoveel 
mogelijk eerst de plaatsen vooraan in de kerk zullen benutten.  

• Bij binnenkomst zal de rechterdeur gebruikt worden. Bij het verlaten van de kerk zal 
de andere deur gebruikt worden. Dit om kruising te voorkomen. 

• Kindernevendienst en crèche zullen vooralsnog doorgaan in de ruimte achter de kerk.  
• De kinderen zullen de hele dienst daar aanwezig zijn. Heel jammer, maar zo beperken 

we het aantal bewegingen in de kerk tot een minimum. 
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Tijdens de kerkdienst 

• Indien u dit verkiest voor uw eigen veiligheid en die van anderen, voelt u zich gerust 
vrij om in de kerk uw zelf meegebracht mondkapje te dragen. 

• De gebruikelijke liturgische handdruk tussen predikant en ouderling van dienst zal 
vervangen worden door een knik met het hoofd of een hand op het hart.  

• Tijdens de eredienst zal er helaas niet gezongen mogen worden. Er zullen tijdens de 
zangmomenten fragmenten via Youtube afgespeeld worden.  

Na afloop van de kerkdienst 

• Na afloop van de dienst verlaten eerst de mensen op de achterste bank de kerk, dan de 
een na achterste en zo verder. Respecteert u ook dan de 1,5 meter afstand.  

• Beide collectes zullen gehouden worden bij de uitgang. Dit door middel van twee 
bakken die op een tafel staan. Hier kunt u uw gift indoen.  

• Na de dienst zal er door de voorganger geen handen worden geschud. 
• We vragen u om na de dienst niet in groepen samen te blijven staan, maar ieder de 

ruimte te geven om de kerk te verlaten.  

Algemeen 

• Wanneer u klachten hebt, vragen wij u thuis te blijven 
• Schud geen handen, maar geef elkaar wel een glimlach 
• Houd 1,5 meter afstand  
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en verlaten van de kerk 

Tenslotte 

Wijzigingen kunnen elkaar snel opvolgen. We proberen u hiervan zo goed mogelijk op de 
hoogte te stellen en vragen u daarom altijd nog even de website van de kerk te bezoeken 
voor de laatste stand van zaken: www.hervormdegemeentenieuwvliet.nl  

Wij hopen zo met elkaar de erediensten op een verantwoorde wijze doorgang te kunnen laten 
vinden.  

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar info@hervormdegemeentenieuwvliet.nl of bel 
naar 0117 – 450 831 

Een hartelijke groet en in Christus verbonden! 

Kerkenraad Hervormde Gemeente Nieuwvliet 
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