
 

Gemeentebrief in coronatijd, 30 mei 2020. 

Beste gemeenteleden, 

Zoals u vast hebt gehoord, zijn de coronamaatregelen nu zodanig versoepeld dat er vanaf 1 juni weer 

kerkdiensten mogelijk zijn. Maar helaas niet op de oude voet. Gewoon binnenlopen, zingen en 

daarna aan de koffie en elkaar ontmoeten en spreken is voorlopig nog niet mogelijk. Dat is best wel 

een gemis en dat kunnen we niet wegnemen. Wel werken wij aan een aantal initiatieven die dat 

gemis een beetje kunnen verzachten. Daarover later in deze brief meer.  

De voorschriften van de overheid 

De voorschriften van de overheid zijn versoepeld. Er komt een langzame openstelling. De landelijke 

kerk heeft de voorschriften van de overheid verwerkt in een protocol.  De Protestantse Gemeente 

Amersfoort heeft adviezen uitgebracht. Op basis daarvan hebben onze kerkrentmeesters een 

gebruiksplan opgesteld. Dat is door de kerkenraad besproken, aangevuld en goedgekeurd. Het plan 

omschrijft de maatregelen voor de Hoeksteen. Duidelijk is dat het behelpen blijft en aanpassen is. 

Kerkdiensten met een beperkt aantal bezoekers mogen weer vanaf juni:  

• vanaf 1 juni mogen diensten met 30 personen 

• vanaf 1 juli diensten met maximaal 100 personen – als er ruimte is, gezien de anderhalve 

meter, voor dat aantal mensen 

De maand juni 

In juni mogen totaal 30 mensen de kerkdienst bezoeken, dat is inclusief de voorganger, ambtsdrager, 

organist, zangers, beeld- en geluidsmensen, koster, deurwachters, suppoosten en 

schoonmaakmensen. De diensten in juni willen we gebruiken om dingen uit te proberen. Om te 

wennen aan de nieuwe situatie. Voor de nieuwe functies, zoals deurwachter en suppoost, moeten 

mensen getraind worden en moeten ze oefenen en dingen uitproberen. Ook voor de bestaande 

functies, zoals koster, veranderen er dingen waar we niet altijd zicht op hebben totdat we ze gaan 

doen. Daar gaan we de diensten in juni voor gebruiken. Om die reden is deelname aan de diensten in 

juni alleen op uitnodiging. Verder geldt: 

• Geen kinderoppas en geen kinderdienst of JoKe in de kerk. De kinderdienst blijft voorlopig 

online  

• Uitzendingen met beeld en geluid gaan voorlopig gewoon door 

• Gemeentezang is vooralsnog verboden; het blijkt dat zingen virushoudende druppeltjes 

verder verspreidt. Dus we houden de drie voorzangers aan zoals bij de online kerkdiensten. 

• We doen nog geen fysieke collecte, maar graag wel blijven geven via de QR-code of het 

rekeningnummer! 

Vanaf de maand juli 

Vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 mensen deelnemen aan de kerkdienst. Als wij de anderhalve 

metermaatregel in acht houden kunnen er maar maximaal 79 mensen tegelijk in de kerkzaal. Het 

maximum van 100 mensen geldt trouwens voor alle ruimtes in de kerk in totaal, dus ook de kleine 

mensjes in de oppasruimte en eventueel de kinderen in de kinderdienst en de jongeren bij JoKe in 

andere ruimtes in de kerk. 



Er komt vanaf 1 juli via een reserveringssysteem. Iedereen die deel wil nemen aan de dienst moet 

zich vooraf per mail of telefoon aanmelden. Mochten er meer bezoekers zich melden dan waar 

plaats voor is dan moeten we een selectie maken. Er wordt gewerkt aan een systeem om te 

selecteren. Houd voor nadere informatie hierover de nieuwsbrief en website in de gaten. 

Als u de viering bezoekt, zijn de volgende maatregelen van kracht. Dit klinkt streng maar vanuit 

overheidswege zijn dit de eisen: 

• In de week vóór de dienst moet je je voor het bijwonen van de dienst registreren 

• Bij binnenkomst handen reinigen met desinfectiegel 

• Er is een verplichte looproute bij aankomst en vertrek 

• Er zijn geen vaste zitplaatsen 

• Gemeentezang blijft vooralsnog verboden 

• Er is geen koffie na de dienst 

• De toiletten mogen wel gebruikt worden, maar alleen als het absoluut moet, want na elk 

gebruik moeten de toiletten weer gedesinfecteerd worden. 

Na 1 juli doen we ook het volgende: 

• Er komt een fysieke collecte d.m.v. mandjes bij de uitgang van de kerkzaal. Iedereen mag ook 

nog de QR-code en het rekeningnummer van de diaconie van de PGA blijven gebruiken 

• Online-uitzendingen gaan in ieder geval tot eind augustus door. 

Verbinding zoeken. 

Zoals ik in het begin al aangaf: het wordt anders, voorlopig of voor vast. Dat is onbekend. 

Desondanks zijn we gemeente. Daar kunnen we samen vorm aan geven.  Om die reden komt de 

kerkenraad als proef met een wekelijkse Hoeksteenavond.  Een proef om te kijken of een wekelijkse 

Hoeksteenavond aanvullend kan zijn. Een idee in wording! In het gebouw, of daarbuiten, kunnen 

groepjes op anderhalve meter afstand toch elkaar ontmoeten. Hoe ziet deze avond eruit? 

Deze avond – bijvoorbeeld op maandag – is geen vervanging van de zondagse dienst. We willen 

beginnen met een korte gezamenlijke start / bezinningsmoment (19.45 tot 20.15) waarin we ons 

richten op God de Eeuwige, zoals de Joden hem noemen. In de uitvoering gebruiken we 

verschillende vormen van spiritualiteit. Hierbij is de toon: “We zijn samen gemeente van 

Christus”.  Hierna kan iedereen deelnemen aan bijvoorbeeld: 

• een wandeling door het Schothorsterbos 

• samen zwerfvuil opruimen 

• de “vraag van de week uit de preek” bespreken 

• een boek bespreken 

• een film bekijken en bespreken 

Overigens geldt bij deze avond ook het maximumaantal bezoekers en de verplichte registratie. Voor 

de organisatie van de diensten en de Hoeksteenavonden komt de kerkenraad graag in contact met 

gemeenteleden die kennis hebben van methoden van registratie van bezoekers en die aan de 

uitvoering van registratie mee willen werken. Of gemeenteleden die mede vorm willen geven aan 

de Hoeksteenavond. Stuur een mailtje naar de voorzitter van de kerkenraad, 

voorzitter@hoeksteenamersfoort.nl, of naar het scribateam, scriba@hoeksteenamersfoort.nl. 

Dit zijn een paar ideeën die de kerkenraad met u wil delen. Mocht u zelf ideeën hebben, dan horen 

wij die graag! We hopen elkaar binnenkort weer te ontmoeten; tot dan, houd moed en houd vol! 

Namens de kerkenraad van De Hoeksteen,  

Gijs de Raad (voorzitter) 
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