
 
 
 

Aanmelding morgendiensten 
 
 
De kerkenraad is dankbaar u te kunnen melden, dat wij vanaf D.V. zondag 19 juli weer, in 
sterk aangepaste vorm, als Gods Gemeente kunnen samenkomen tijdens de 
morgendiensten.  
 
In de afgelopen weken is alles klaar gemaakt om dit te organiseren volgens het Gebruiksplan 
Dorpskerk, dat is opgenomen op de website. Hiermee voldoen wij ruim aan de landelijke 
regels van 1,5 meter onderlinge afstand en de regels over hygiëne. 
 
Wij willen ervoor zorgen dat de toegang tot de erediensten weer mogelijk is, maar voelen ook 
de verantwoordelijkheid voor uw gezondheid. Daarom is de toegang tot de erediensten 
beperkt. Tot 1 september 2020 zullen (naast zogenaamde ‘medewerkers’ bij de dienst) 
maximaal 30 gemeenteleden worden uitgenodigd om de morgendiensten bij te wonen. Wij 
vertrouwen erop, dat ieder gemeentelid hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt en 
uw eigen of elkaars gezondheid niet in gevaar brengt. 
Dit geldt vooral als u in ‘drukke situaties’ bent geweest, waarbij de 1,5 meter niet kon worden 
nageleefd (bijvoorbeeld na vakantietijd)…. Bescherm onze kwetsbare gemeenteleden dan, 
door u twee weken niet aan te melden voor een ochtenddienst. 
 
Als uit landelijke berichtgeving blijkt, dat de regels moeten worden verscherpt, zal de 
kerkenraad onmiddellijk hiertoe overgaan en u zo snel mogelijk informeren. 
 
Wij werken met een reserveringssysteem om de toegang tot het kerkgebouw zorgvuldig te 
laten verlopen en de toewijzing van zitplaatsen eerlijk te verdelen. 
 
De avonddiensten zijn voorlopig alleen online te volgen. De morgen- en avonddiensten 
worden met beeld opgenomen en kunnen, via onze website, worden gevolgd door middel 
van www.kerkdienstgemist.nl. Dit betekent, dat beelden van bezoekers aan de diensten 
nadien zichtbaar blijven via internet. 
 
Manier van aanmelding: 
 

• Gemeenteleden kunnen iedere week uiterlijk tot woensdagavond 20:00 uur zich 
aanmelden voor de eerstvolgende ochtenddienst. 
Aanmelding kan (met opgave van aantal personen) op de volgende manieren: 

o via email (kerkdienst@hervormdnumansdorp.nl)  
o via telefoonnummer 06-19293295 (speciaal telefoonnummer voor aanmelding 

kerkdiensten).  
o via whats app naar 06-19293295.  

• Donderdag komen minstens twee gemeenteleden namens de kerkenraad bij elkaar 
en verloten de beschikbare zitplaatsen.  

• Als er bij de aanmeldingen iemand zit met een opleiding tot bedrijfshulpverlener 
(BHV-er), heeft deze voorrang en blijft buiten de loting. 



 
• Uiterlijk donderdag is er reactie naar de gemeenteleden die zich hebben aangemeld. 

De genodigden worden verdeeld in gezinnen (-> sector A, de hoge banken en sector 
C, de ronde banken) of huishoudens met maximaal 2 personen (-> sector B, de 
stoelen). Bij de bevestiging krijgen de genodigden informatie over hun zitplaats (per 
sector) en over de ingang van binnenkomst in de kerk. 

• Gemeenteleden die na loting niet worden uitgenodigd voor een dienst (omdat het 
maximum aantal genodigden is bereikt), kunnen zich een week later weer 
aanmelden. De werkgroep geeft deze mensen bij een volgende dienst voorrang bij 
aanmelding (zij blijven buiten de loting). Dit geldt niet voor gemeenteleden die zijn 
ingeloot, maar alsnog niet naar de dienst komen. 

• Bij aanmelding voor een eredienst verklaren de gemeenteleden, dat zij geen corona-
gerelateerde klachten hebben (of in de voorliggende 2 weken hebben gehad) en dat 
registratie van hun aanmelding 6 maanden mag worden bewaard door de werkgroep. 
Ook zijn zijn akkoord met het maken en bewaren van beeldopnames tijdens de 
dienst. 

 
Maatregelen tijdens de morgendienst: 
 

● Tussen kerkgangers hoort 1,5 meter afstand te blijven. 
● Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.  
● Desinfecteer bij binnenkomst uw handen. 
● Volg de aanwijzingen op van de coördinatoren, die bij de ingang staan. Zij vragen 

naar uw gezondheid en checken uw aanmelding. 
● Volg de aangewezen looproutes. 
● Geen ‘eigen’ plaatsen. 
● Kinderen blijven tijdens de dienst op hun plaats zitten. Er is geen kindernevendienst 

of oppas. 
● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. Alleen ‘voorzang’ mogelijk via 

een aangewezen voorzanger, kerkband of dominee. Als hier in de komende tijd 
vanuit de PKN andere regels voor komen, volgt een afzonderlijk kerkenraadsbesluit 
en wordt de gemeente hierover geïnformeerd. 

● Geef geen snoepjes door aan elkaar (buiten het gezin). 
● Collectes blijven digitaal. 
● Toegangsdeuren staan open i.v.m. ventilatie. Het kan dus tochten in de kerk. 
● Het bezoek aan het toilet is tot 1 september 2020 bijna niet mogelijk. In noodgevallen 

is Pandje20 beschikbaar. 
● Geen ontmoeting en koffie/thee drinken na afloop. 

 
Toezicht op de maatregelen: 
 
Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben 12 gemeenteleden zich beschikbaar 
gesteld om, in koppels-van-twee, iedere morgendienst de rol van coördinator op zich te 
nemen. De coördinatoren krijgen de ruimte van de kerkenraad om op te treden, als niet 
wordt voldaan aan de maatregelen tijdens de dienst. In dat geval zal de online-uitzending 
even worden uitgezet. 
 
  



Natuurlijk willen we eventuele meningsverschillen hierover bij een eredienst voorkómen. 
Daarom zal veel aandacht worden gevestigd op de nieuwe regels.  
 
Dit gebeurt door: 

• informatie via de weekbrieven; 
• schriftelijke bevestiging van de regels na aanmelding (wellicht aangevuld met 

telefonisch contact); 
• posters in het kerkgebouw. 

 
 
Ondanks alle beperkingen kijken we ernaar uit, u in de komende weken weer te mogen 
begroeten bij onze morgendiensten. 
 
Een week voorafgaand aan de nieuwe start is sprake van een ‘overstapdienst’, waarbij 8 
tieners van groep 8 afscheid nemen van de kindernevendienst en welkom worden geheten 
bij Believe It! Voor deze dienst worden alleen de gezinnen uitgenodigd van de betreffende 
tieners. 
 
Hartelijke groet, 
de Kerkenraad. 
 
 


