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Hersteld Hervormde Gemeente Wijk bij Heusden 
Scriba kerkenraad 

R.L. Bouman 
Kapitein H. van der Maadenstraat 36 

4261 LB Wijk en Aalburg 

Tel.: 0416-353934 

E-mail: scriba@hhgwijkbijheusden.nl 
 

Betreft: zevende berichtgeving coronavirus Wijk en Aalburg, 19 december 2020 

 
Geachte gemeenteleden,  

 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen heeft de kerkenraad op 18 december 2020 vergaderd. 

Hierbij zijn een aantal besluiten genomen. Deze besluiten zijn in beginsel van kracht tot en met D.V. 19 
januari 2021. Deze besluiten zijn in aanvulling op of ter wijziging van de brief zoals die op 17 oktober 

2020 is verstrekt. 

 
De besluiten betreffen: 

 

• Het rooster voor de kerkdiensten blijft ongewijzigd en gaat verder conform het rooster zoals dat in 

het laatste kerkblad is opgenomen; 

• De gemeentezang blijft per dienst beperkt tot 3 zangmomenten en per zangmoment 1 vers; 

• Het crisispastoraat zal regulier verder gaan. Inzake het overige pastoraat is al het bezoekwerk 
stilgelegd. Dit geldt ook voor het reguliere huisbezoek. Wel zal het pastoraat waar mogelijk 

telefonisch plaatsvinden; 

• In afwijking van hetgeen in het kerkblad van deze week is opgenomen is het uitnodigingsbeleid 

voor het kerstfeest van de zondagschool op 2e kerstdag gewijzigd. Per gezin is er één familielid 

welkom en voor de gezinnen waarbij een kind de zondagschool verlaat zijn twee familieleden 
uitgenodigd; 

• De reguliere catechisatie is stilgelegd. De belijdeniscatechisatie gaat wel door;  

• Al het verenigingswerk is stilgelegd. Hierop is één uitzondering: De zondagschool zal D.V. zondag 

20 december op de gebruikelijk tijd, nog eenmaal samenkomen om te oefenen voor het kerstfeest.  

• Mogelijk zullen er een aantal digitale uitzendingen van het verenigingswerk via de kerktelefoon / 

kerkdienstgemist worden verzorgd. Hierover zult u dan via het kerkblad of een kanselafkondiging 
worden geïnformeerd.  

  

Deze besluiten zullen ook bij de afkondigingen op D.v. 20 december worden meegenomen. Wanneer 
gemeenteleden geen beschikking hebben over internet, dan kunt u deze geactualiseerde besluiten mogelijk 

met hen delen.  

 

Ten slotte wijzen wij op de gezondheidscheck en de hygiëne maatregelen, zoals deze in de brief van 17 
oktober jl. zijn opgenomen (zie hierna) en welke nog steeds van kracht zijn. De overige nog toepassing 

zijnde punten van de brief van 17 oktober zijn hierna opgenomen.  

 
 

 

 

HOOFDPUNTEN BRIEF 17 OKTOBER 2020 WELKE PER 19 DECEMBER NOG VAN 

TOEPASSING ZIJN: 

 

Betreft: zesde berichtgeving coronavirus Wijk en Aalburg, 17 oktober 2020 

 

Gelet op de vele nieuwe besmettingen dienen we als kerkgangers goed op elkaar en op onszelf te letten en 

de geldende regels goed in acht te nemen! Wij willen u nogmaals wijzen op de noodzakelijke regels 
rondom het kerkelijk leven. Neem daarom goede nota van dit schrijven.  Het is van belang dat eenieder 

zich houdt aan deze afspraken! Dit is echt nodig. We kunnen ons geen dissidenten veroorloven. Er zijn 

meerdere (hulp)kosters aanwezig. Volg hun instructies s.v.p. op en zorg dat zij ook gerust en goed hun 

werk kunnen doen.  
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KERKGANG 

ALGEMEEN 

Per zondag zijn er 2 kerkdiensten. Voor de goede orde is het belangrijk dat u zich allen aan het rooster 

houdt wanneer u op kunt gaan om de eredienst bij te wonen. Dus ook niet onderling ruilen.  

REGISTRATIE 
Omdat u gericht wordt uitgenodigd voor in de kerk en bij binnenkomst uw aanwezigheid wordt 

geregistreerd kan er getraceerd worden wanneer en wie er in de kerk of het gebouw is geweest en wordt er 

voldaan aan deze verplichting. 
 

GEZONDHEIDSCHECK  

Het is ook verplicht om bij iedereen die de kerk of De Rank betreedt de gezondheidscheck te doen aan de 
hand van de volgende 5 vragen die door de RIVM opgesteld zijn.   

1. Had u (zelf) één of meerdere van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur? Hoesten, 

neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten. 

2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?   
3. Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen middels een test vastgesteld?  

4. Heeft u een huisgenoot met het coronavirus en hebt 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?   

Indien u/jij één van de vragen met ja moet beantwoorden, moet u/jij thuisblijven. Als u de kerk of De Rank 

betreedt, is het voor de toezichthouders een teken dat de gezondheidscheck uitgevoerd is. Deze 

verantwoordelijkheid legt de kerkenraad en kerkvoogdij bij u zelf neer, met name ook bij degenen die zich 
in de risicogroepen bevinden.  

 

BINNENTREDEN, PLAATSNEMEN EN HET VERLATEN VAN DE KERK  
De deuren gaan een half uur voor aanvang van de diensten open. Bij het binnentreden bent u verplicht om 

uw handen te ontsmetten. Wij laten u vrij in het wel of niet dragen van een mondkapje bij het naar 

binnentreden en het verlaten van de kerk.  

• U komt het kerkgebouw binnen via de hoofdingang aan de Engelsestoof.  

• De banken die afgesloten zijn, mogen beslist niet gebruikt worden.  

• Denk aan de 1,5 meter afstand. Gezinnen mogen bij elkaar zitten, zonder 1,5 m. afstand.  

• Verspreid u zoveel als mogelijk over de beschikbare plaatsen. 

• Om opstoppingen bij de kapstokken te vermijden, dient u de jassen mee te nemen in de kerk. Deze 
kunt u op de lege bank voor u neerleggen.  

• Het gebruik van de toiletruimtes moet zoveel mogelijk vermeden worden. 

• Na de zegen aan het einde van de dienst gaat iedereen weer zitten. De dominee en kerkenraad gaan 

naar de consistorie. Daarna verlaten de kerkgangers op aanwijzing, rij voor rij, de kerk hierbij moet 

de 1,5 meter regel in acht worden genomen. Aan eenieder dan ook het verzoek om zich daaraan te 

houden. Dit is trouwens ook buiten de kerk van toepassing. Ook voor buiten de kerk geldt het 
verzoek om de voorgeschreven afstand in acht te nemen.  

• De kerkgangers, vanaf de kansel bezien, aan de rechterzijde van het middenpad verlaten de kerk 

door de hoofdingang van de kerk.  

• De kerkgangers, vanaf de kansel bezien, aan de linkerzijde van het middenpad verlaten de kerk 

door de achteruitgang van De Rank. 

ZINGEN IN DE EREDIENST  
Over het wel of niet verantwoord zijn van gemeentezang kan de overheid geen eenduidig advies geven. Uit 

de adviezen van deskundigen blijkt o.a. dat de mate van ventilatie van een gebouw, het aantal aanwezigen 

en het volume van het gebouw van wezenlijk belang zijn voor het risico op besmetting. Aangezien de 
gemeentezang een wezenlijk belangrijk onderdeel is van de eredienst, is het zorgvuldig afgewogen en 

besloten om wel te blijven zingen, we willen dit op een ingetogen wijze doen. We zullen wel het aantal 

zangmomenten tijdens reguliere diensten beperken tot 3. 

 
 

 

 



3 

 

 

RONDOM KERKGANG 

COLLECTES  
Er wordt geen rondgangcollecte gehouden, maar er staat bij de uitgang een collecterek waar u uw gift in 

kunt deponeren.  Uw collecten kunt u per bank overmaken aan de kerkvoogdij (NL79 RABO 03570 22653) 

of diaconie (NL73 RABO 03570 22858).  

 
KINDEROPPAS 

Hiervoor wordt verwezen naar het kerkblad.  

 
LUCHTVENTILATIE 

Omdat er nogal wat discussie is met betrekking tot de luchtventilatie, kunnen wij u aangeven dat in de kerk 

een goedwerkende luchtventilatie is: Continue wordt frisse lucht de kerk ingeblazen en wordt de gebruikte 
lucht afgezogen. Wel moet u er rekening mee houden dat daarom de temperatuur in de kerk wat frisser kan 

zijn dan u gewend was. Houd daarmee ook in uw kledingkeuze rekening.  

 

GEMEENTELEVEN 

MEELUISTEREN 
Dit kan via het kerktelefoonkastje en via www.kerkdienstgemist.nl 

Het terugluisteren van oudere diensten kan via: www.hhgwijkbijheusden.nl 

 
MEELEVEN 

We willen u vragen om ook in deze tijden, welke mogelijk ook tot (verdere) eenzaamheid, of andere 

problemen kunnen lijden, om elkaar in het oog te houden.  

 
COMMUNICATIE 

Van veel gemeenteleden heeft de scriba een emailadres. Het vereenvoudigt en het verlicht het werk als 

diegenen, die beschikken over een computer en mailadres, dit ook aan scriba doorgeven. Zodat per adres 
een emailadres aanwezig is. Dit graag doen via:  scriba@hhgwijkbijheusden.nl. 

 

ONDERSTEUNING 
Door het coronavirus of anderszins kunnen er problemen ontstaan op financieel gebied. Wij willen u 

dringend vragen dan contact op te nemen met diaken A. van de Wetering, voorzitter van de diaconie.  

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.hhgwijkbijheusden.nl/
mailto:scriba@hhgwijkbijheusden.nl

