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Geliefde gemeente,  

De Psalmdichter roept het uit “hoe branden mijn genegenheên om ’s HEEREN voorhof in te treên” 

(Ps. 84). De afgelopen drie maanden was dit echter voor het grootste deel van de gemeente niet 

mogelijk. We konden niet samen opkomen naar Gods huis: samen zingen, samen Gods Naam 

aanroepen en samen geschaard rondom Gods Woord was niet mogelijk. Alhoewel via de digitale 

mogelijkheden de dienst kon worden gevolgd werd dit het samen opgaan gemist! Het geloof is niet 

iets voor achter de voordeur, maar wil je samen beleven.  

In de dagen van het Oude Testament was het een diep verlangen om naar de tempel te komen. Dat 

was immers het huis Gods. Bovenal stond daar het altaar, waar de dienst der verzoening plaatsvond. 

Heel de tempeldienst was een voorafschaduwing van de Christus, Die Zichzelf heeft geofferd op het 

altaar van het kruis. Als Nieuwtestamentische gemeente belijden we, dat de prediking – de 

bediening der verzoening – het middel bij uitstek is om aan zondaarsharten die Christus te 

openbaren en bekend te maken.   

We zijn daarom dankbaar, dat er nu weer meer mogelijkheden komen om naar de kerk te kunnen 

gaan. We zien ernaar uit om elkaar weer te ontmoeten rondom Gods Woord. Vanwege de uitbraak 

van het Corona-virus is het nog niet mogelijk om op de gebruikelijke manier samen te komen.  

Voor het houden van kerkdiensten, gelden de volgende richtlijnen vanuit de overheid: 

1. De norm blijft: houdt 1,5meter afstand 

2. Kinderen tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden 

3. Gezinsleden mogen bij elkaar zitten en hoeven onderling geen afstand te houden 

4. Mensen van 70jaar en ouder wordt geadviseerd thuis te blijven 

5. Reservering vooraf is noodzakelijk, waardoor er gewerkt dient te worden met vaste plaatsen 

6. Een gezondheidscheck bij de ingang is verplicht 

Om binnen deze richtlijnen zoveel mogelijk mensen te kunnen ontvangen is er door de kerkenraad 

een maatwerkplan opgesteld. Hiervoor is bij u en jullie geïnventariseerd waar u naar de kerk gaat en 

met hoeveel personen u naar de kerk komt. Aan de hand van uw opgave en een realistische 

prognose is het plan opgesteld.  

Uitgangspunt in dit plan is dat elk gemeentelid de gelegenheid geboden wordt om één keer per 

zondag naar de kerk te gaan. Dat is minder dan u en jullie gewoon zijn! Dat is echter veel meer dan 

de achterliggende maanden! Door een “slimme” indeling van de zitplaatsen in het kerkgebouw is dit 

echter ook meer dan in de meeste andere grotere gemeenten. We willen echter benadrukken, dat u 

en jullie slechts één keer per zondag naar de kerk kunnen. Twee keer kan voorlopig dus echt niet! De 

tweede dienst zult u via kerkomroep of de livestream moeten volgen.  

Het maatwerkplan omvat de volgende elementen: 

a. Per kerkgebouw zijn er twee groepen gemaakt: groep 1 en groep 2 

b. Elke groep wordt één keer per zondag uitgenodigd. Op de website en in het kerkblad staat 

wanneer elke groep aan de beurt is 

c. De groepsindeling en de zitplaatsen zijn opgenomen in deze brochure1. Om meer kerkgangers te 

kunnen ontvangen zijn sommige adressen samengevoegd in de eerstegraads of tweedegraads 

familielijn.  

                                                           
1 Het plan is onder tijdsdruk opgesteld, waardoor er mogelijk enkele fouten zijn binnengeslopen. Wanneer uw 

naam er onverhoopt niet bijstaat, kunt u een mailtje sturen naar opzondagnaardekerk@gmail.com of contact 

opnemen met uw wijkpredikant of wijkouderling  



d. Het kerkgebouw is verdeeld in zitplaatsen met een verschillende grootte. Op de website en in de 

brochure staat een indeling van beide kerkgebouwen met daarbij ook de verschillende nummers van 

de banken.   

e. Bij aankomst is er een ontvangstteam, die de mensen begeleidt naar hun zitplaats. Alle zitplaatsen 

zijn ingedeeld op naam. U zit – zolang de corona-maatregelen van kracht blijven – dus steeds op 

dezelfde plaats. Er zijn geen vrije plaatsen, maar enkel gereserveerde plaatsen! 

f. Na afloop van de dienst is er een vertrekteam, die ervoor zorgdraagt dat mensen ordelijk en op 

gepaste afstand van elkaar de kerk verlaten 

g. Er is voorlopig geen creché 

h. Eventuele gasten dienen hun gegevens aan de koster door te geven alvorens ze worden 

toegelaten. Bij bijzondere diensten wordt vooraf aan bijvoorbeeld doopouders gevraagd de namen 

van “hun gasten” door te geven.   

 

Samen gemeente zijn 

Voor een verantwoorde uitvoering van dit maatwerkplan hebben we de hulp van u en jullie allen 

nodig. We zullen ons allen aan gezamenlijke afspraken moeten houden. We hopen, dat de 

gebruikelijke kerkgang weer snel kan plaatsvinden maar tot die tijd moeten we met elkaar een 

aantal afspraken maken, waar iedereen zich aan moet houden: 

1. Wij houden ons aan onze eigen groepsindeling behoudens die gevallen, die daarvoor met 

toestemming uitgezonderd zijn. 

2. Wij gaan op de plaats zitten, die ons is toegewezen en gaan daarover niet in discussie. Er is 

geprobeerd iedereen zoveel mogelijk in de buurt van zijn/haar vertrouwde plaats te laten zitten, 

maar dat is voor lang niet alle gemeenteleden gelukt.2  

3. Wij komen op tijd naar de kerk en zorgen dat we uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de dienst 

op onze plaats zitten.  

4. Wij komen als gehele gezin op dezelfde tijd naar de kerk. Het wordt niet geaccepteerd, dat 

gezinsleden op verschillende tijden de kerk binnenkomen.  

5. In de grote zaal staan zo’n 50 stoelen, die voornamelijk bedoeld zijn voor de gasten. Tijdens 

reguliere diensten wordt vanaf 09.56/16.56 deze zaal ook verder gevuld. In de Eben Haëzer staat de 

grote zaal in verbinding met de kerkzaal. In de Pniël is dat niet het geval.  

6. Zij die zich niet aan de groepsindeling en/of aan de aankomsttijd houden, accepteren het, dat zij 

naar huis worden gestuurd, als er ook in de zaal geen plaats voor hen is.   

7. In principe kunnen we slechts één keer per zondag naar de kerk en dan alleen bij de groep waarin 

we zijn ingedeeld.  

8. We kennen onze verantwoordelijkheid! Wie ziek is (geworden) of positief is getest op Corona die 

geeft dit direct door aan de koster: kostermulder@kliksafe.nl of kosterpniel@solcon.nl  

Omdat werken met gereserveerde plaatsen verplicht is, is er vooralsnog geen mogelijkheid om in de 

kerkzaal leeg gebleven plaatsen op te vullen. Het is dus ook niet toegestaan om uw plaats aan een 

ander te geven, bijvoorbeeld vanwege uw vakantieweken of om andere redenen. Het werken met 

het maatwerkplan wordt eind augustus geëvalueerd3.  

                                                           
2 Wij verwachten dat de indeling klopt. Blijkt het zo te zijn, dat uw bank toch te klein is voor het aantal 

kerkgaande gezinsleden dan gaat één lid van uw gezin de bank ervoor zitten op een lege bank. Wij willen u 

vragen dit dan direct te melden aan opzondagnaardekerk@gmail.com  
3 Evaluatieve opmerkingen kunt u sturen naar opzondagnaardekerk@gmail.com  



De volgende hoofdrichtlijnen dient u te allen tijde op te volgen als u wenst op te komen naar een 

eredienst 

Voor het komen naar de kerk 

- Was uw handen voordat u van huis gaat 

- Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog 

- Gebruik papieren zakdoekjes 

- Houd 1.5 meter afstand, behalve voor personen uit hetzelfde huishouden 

- Bij ziekteverschijnselen bij  uzelf of bij één van de gezinsleden blijft het hele gezin thuis. 

- Gemeenteleden van 70jaar en ouder wordt geadviseerd thuis te blijven, al blijft dit een eigen 

verantwoordelijkheid 

- U volgt nabij en in de kerk nauwkeurig de aan wijzigingen van het ontvangstteam op 

- Bij vragen of onzekerheden neemt u contact op met de koster van de desbetreffende kerk 

 

In de eredienst 

- Het kerkplein gebruiken om op 1,5meter afstand van elkaar te wachten tot u naar binnen 

kan gaan (dus geen praatje maken onderling of handen schudden etc) 

- Zowel de garderobe als de toiletten worden zo min mogelijk gebruikt 

- U ontsmet uw handen bij binnenkomst 

- U wacht in de kerk op iemand van het ontvangstteam om u uw plaats te wijzen 

- U wordt door iemand van het ontvangstteam bevraagd op uw gezondheid  

- U komt altijd door dezelfde deur naar binnen 

- U zit met het aantal opgegeven personen altijd bij elkaar voor zover als mogelijk is. Kinderen 

onder de 18jaar zitten in het midden van de bank, zodat er eventueel meerdere gezinnen in 

een bank passen4  

- Bij een gezin met kinderen onder de 18 jaar zit u als ouders – zoveel als mogelijk – in het 

midden en uw kinderen aan beide zijden naast u  

- De collecte vindt bij de uitgang plaats 

- Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de koster nauwkeurig op 

 

Na de eredienst 

- Op een ordelijke wijze wordt de kerk verlaten en dat op aanwijzen van het vertrekteam. 

Bank voor bank zullen de mensen gevraagd worden de kerk te verlaten 

- Op het kerkplein niet blijven wachten maar gelijk naar huis gaan 

- Bent u ziek geworden? Meldt dit bij één van de kosters 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Zij hoeven onderling immers geen afstand te houden  



Algemeen 

- De mogelijkheid om digitaal uw gaven te geven blijft bestaan  

- Zolang er beperkingen blijven wat betreft het bezoekersaantal blijft de livestream vanuit de 

Eben Haëzer aanwezig. U kunt ook de diensten beluisteren via de scanner, kerktelefoon of 

kerkomroep5 

- Per dienst zullen 3 ouderlingen en 3 diakenen dienst doen 

- De liturgische handdruk bij de kansel zal wel plaatsvinden tenzij de dienstdoende predikant 

en ouderling van dienst anders besluiten  

- De gemeentezang zal worden beperkt tot vier momenten in reguliere diensten en in principe 

één versje per zangmoment6 

 

Kerktijden per groep 

De uitnodiging voor de kerkdiensten is de komende twee maanden als volgt: 

Zondag 5 juli: morgendienst Groep 2 en middagdienst Groep 1 

Zondag 12 juli: morgendienst Groep 1 en middagdienst Groep 2 

Zondag 19 juli: morgendienst Groep 2 en middagdienst Groep 1 

Zondag 26 juli: morgendienst Groep 1 en middagdienst Groep 2 

Zondag 2 augustus: morgendienst Groep 2 en middagdienst Groep 1 

Zondag 9 augustus: morgendienst Groep 1 en middagdienst Groep 2 

Zondag 16 augustus: morgendienst Groep 2 en middagdienst Groep 1 

Zondag 23 augustus: morgendienst Groep 1 en middagdienst Groep 2 

Zondag 30 augustus: morgendienst Groep 2 en middagdienst Groep 1  

Let er goed op in welke groep u bent ingedeeld. Morgen- en middagdienst wisselen elkaar steeds af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Degenen die ’s ochtends kerkten in de Pniëlkerk kunnen de andere dienst ’s middags live meeluisteren via 

kerkomroep of de livestreamopname van de morgendienst naluisteren. Degenen die ’s middags kerken in de 

Pniëlkerk worden opgeroepen de morgendienst via kerkomroep te volgen  
6 Dit betekent in de praktijk een halvering van de gemeentezang. Enerzijds is de kerkenraad van mening dat de 

gemeentezang een niet op te geven plaats inneemt in de eredienst. Anderzijds willen we onze 

verantwoordelijkheid nemen aangezien er nog teveel onduidelijkheid is wat betreft het risico van zingen  



HOE VINDT U UW PLAATS IN DE KERK VOORAF 

1. Kijk “waar”  u bent ingedeeld 

Bijvoorbeeld: 

 

2. Kijk bij uw groep in welke kerk u bent ingedeeld 

Bijvoorbeeld: 

 

3. Achter uw naam staat een banknummer.  Bijvoorbeeld R3= rechts nummer 3 

 

4. Zoek in bijlage van de “banknummering EH beneden” waar dat is in de desbetreffende kerk 

Bijvoorbeeld: (L=links ,     R=rechts,      M= midden,    GR = Galerij Rechts,       GL=Galerij Links) 

 

5. Controleer op de bijlage van de kerkindelingen uw naam op deze plaats 

Bijvoorbeeld: 

 

6. Kijk op de bijlage “welke deur”     welke deur u gebruiken moet voor het in- enhet uitgaan 

Bijvoorbeeld: 

 

7. Staat uw naam er niet bij of klopt uw banknummer niet met de indeling? Stuur dan een 

mail naar opzondagnaardekerk@gmail.com of neem contact op met uw 

wijkpredikant/wijkouderling 



HOE VINDT U UW PLAATS IN DE KERK ALS U IN DE KERK KOMT 

1. Vergis u niet in de kerk en in de juiste dienst: kijk dus goed naar uw groepsnummer en 

wanneer deze aan de beurt is 

 

 

 

2. Onthoud uw deurnummer en kom a.u.b. bij de juiste deur 

 

 

 

3. Onthoud uw “groepsnummer” en kijk in kerkblad of op de website voor de JUISTE tijd 

 

 

4. Onthoud uw “banknummer” 

 

 

5. Is het druk bij de deur?  Houd dan gepaste afstand 

 

6. Het ontvangstteam wijst u uw plaats 

 

 

 

7. Volg de aanwijzingen van het ontvangst team gelijk op ( ga a.u.b. niet in discussie) 


