
VAN DE KERKENRAAD: kerkdiensten vanaf 26 september 2021 
 

Beste gemeenteleden, 

Hierbij willen wij de corona-maatregelen toelichten die de kerkenraad getroffen heeft: 

In de kerkenraadsvergadering van 15 september jl. is gesproken over de vraag hoe wij weer met meer 

mensen tegelijk naar de kerk zouden kunnen. 

De kerkenraad kent en deelt de wens van velen, om weer gewoon naar de kerk te kunnen gaan. Door de 1,5 

meter-regel kunnen er nu slechts maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn. 

Daarbij zijn er ook altijd mensen die zeggen; ‘Geef mijn plaatsje maar aan een ander, ik red me wel... ‘ 

En er is een groep die ‘spontaan’ naar de kerk wil kunnen gaan, die zich niet aan wil melden. Die groepen 

raken inmiddels buiten beeld, en dat is geen goede ontwikkeling. De kerkenraad wil dat iedereen die naar de 

kerk wil, dat ook kan doen. Mede dat maakt de kerk tot kerk. 

 

Met de laatste versoepelingen, met ingang van zondag 26 september, kunnen we de 1,5 meter afstand 

loslaten. 

Er is echter wel een voorwaarde: Op de één of andere manier moeten we kunnen borgen dat het een veilige 

omgeving is. We hebben daarom moeten besluiten, te gaan werken met corona-toegangsbewijzen. U kunt de 

kerkdienst bezoeken wanneer u 2x gevaccineerd bent, een herstelbewijs hebt, of wanneer u negatief bent 

getest voor het Corona-virus. Dit zal bij binnenkomst worden gecontroleerd. 

Voor een Corona-toegangsbewijs heb je een smartphone nodig, of je moet via een speciale internetsite en 

via DigiD je persoonlijke gegevens ophalen en printen. Wij beseffen dat dat voor een deel van onze 

kerkgangers een lastige opgave is.  
 

Daarom worden ook de volgende Corona-toegangsbewijzen geaccepteerd: 

 De officiële QR code via de app of uitgeprint op papier 

 De Registratiekaart Coronavaccinatie(of een kopie daarvan) die u van uw huisarts of GGD hebt 

ontvangen 

 De bijschrijving van uw corona-vaccinatie in het gele vaccinatieboekje. 

 

Wij hebben gelezen dat kerken terughoudend reageren op corona-toegangsbewijzen; men vindt het niet 

passend voor kerkelijke bijeenkomsten. En op zich snappen wij dat ook. De meeste kerken zijn echter veel 

groter dan die van ons. Die gemeenten kunnen zich nog steeds aan het advies houden om afstand van elkaar 

te bewaren, en toch met grotere 

groepen samenkomen. Of ze kunnen een speciaal ‘vak’ maken voor mensen die afstand willen houden. Voor 

ons is dat onmogelijk. 

Wij stonden voor de keuze: op de huidige voet doorgaan met maximaal 30 kerkgangers per zondag, of de 

1,5 meterregel loslaten met hulp van corona-toegangsbewijzen. Ons doel is dat zoveel mogelijk mensen de 

kerkdiensten weer fysiek kunnen bijwonen, en dus hebben wij voor dat laatste gekozen. 

 

Met hartelijke groet, 

Albert Meijer, voorzitter 

Marijke Vissers, scriba 


