
Vanuit het moderamen 
 
Bijwonen van kerkdiensten in juni via aanmelding  
 
Nu de landelijke maatregelen wat zijn versoepeld heeft ook de PKN het advies aangepast voor 
het houden van diensten. Vanaf juni kunnen de diensten weer met kerkgangers gehouden 
worden. De maand juni geldt daarvoor als experimenteerfase. 
 
We zijn blij dat er weer kerkgangers de dienst kunnen bijwonen, maar dit kan alleen binnen 
bepaalde voorwaarden.  
Die voorwaarden zijn:  

• dat het aantal mensen beperkt wordt  

• dat we allemaal in staat zijn anderhalve meter afstand van elkaar te houden 

• dat kerkgangers geen gezondheidsklachten hebben 

• dat de kerkgangers zich van tevoren (voor elke zondag dat ze komen willen!)    
aanmelden 

• dat de gemeente NIET kan meezingen 
 
De maand juni is dus een experimenteermaand.  
Het aantal kerkgangers zal beperkt blijven en een deel van ons zal thuis de dienst meevieren via 
kerkomroep. In deze maand zullen we ook zoeken naar een evenwichtige liturgie die zowel 
aansluit bij wie in de kerk als bij wie thuis meevieren.  
Het aanvangstijdstip wordt weer 10 uur.  
We rekenen er mee dat ook na juni het aantal kerkgangers beperkt zal moeten blijven, gezien de 
omvang en inrichting van ons kerkgebouw. 
 
Als u één of meer diensten in juni wilt bijwonen, vragen we u zich aan te melden. We hebben 
daarvoor een nieuw mailadres geopend: aanmelding-dienst@damsterboord.nl   
Alleen als u geen mail hebt kunt u bellen om zich aan te melden.  
Bel dan de kosterstelefoon: 06 - 505 89 117 
 
In de mail kunt u aangeven welke zondagen in juni u uitgenodigd wilt worden. Ieder die zich 
aanmeldt, proberen we in elk geval één keer uit te nodigen. Daar proberen we dan rekening mee 
te houden.  
Hoe eerder u zich aanmeldt hoe gemakkelijker het voor ons is om aan ieders wensen tegemoet 
te komen.  
Nadat u zich aangemeld heeft, kunt een uitnodiging verwachten om op een zondag de kerkdienst 
bij te wonen. Het is belangrijk dat u tijdig aangeeft of u gebruik maakt van de uitnodiging, zodat 
we zicht houden op het aantal mensen. 
 
Met uw uitnodiging ontvangt u een protocol. Lees dat wanneer u het ontvangt goed door. Daarin 
gaan we onder meer in op de volgende aandachtspunten: 
 

- tijdstip van aankomst,  
- het binnenkomen,  
- waar u gaat zitten,  
- garderobe en toilet in de kerk zijn buiten gebruik 
- jas mee in de bank  
- toiletgebruik alleen in Kerkenheem 
- geen koffie na afloop  
- veilig vertrek voor iedereen →  napraten in en om het terrein van de kerk niet mogelijk. 

 
Het protocol zal per nieuwsbrief worden verspreid en ook op de website worden geplaatst.  
 
Voor de kerkdiensten na juni ontvangt u tijdig nieuwe informatie.  
Die zal ook weer via de nieuwsbrief, website en kerkbladen verspreid worden.  
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Als u de nieuwsbrief nog niet ontvangt, maar dat wel zou willen, stuur dan een mailtje naar: 
janwilts@damsterboord.nl  
 
Dit klinkt allemaal streng, helaas is dat nodig om de risico’s in te perken. 
 
Maar we zien er vooral naar uit om u weer te ontmoeten en de kerk langzaam maar zeker weer te 
kunnen vullen. 
 
Vanuit het moderamen,  
Annie van Dam  
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