
16 oktober 2020 
 

 
Aan de leden en vrienden van onze gemeente, 
  
U/jullie hebben de afgelopen dagen ongetwijfeld het advies gehoord, dat er de komende 
zondagen maximaal 30 personen in de dienst aanwezig mogen zijn. Dit in verband met de grote 
corona-uitbraken van de laatste weken; doel is om zoveel mogelijk besmettingen te voorkomen. 
  
Als kerkenraad hebben wij besloten om dit advies over te nemen. Belangrijkste reden is toch wel dat 
de omgeving kijkt naar onze gemeente, wat doen wij in de diensten. 
Dit betekent dat op de komende vier zondagen, op 11 oktober, 18 oktober, 25 oktober en 1 november 
er maximaal 30 bezoekers zullen worden toegelaten. De kinderen tot en met twaalf jaar tellen hierbij 
niet mee.  
  
U/jij MOET zich aanmelden, als u/jij de dienst wilt bijwonen. Iedereen wordt DRINGEND verzocht om 
zich elke week opnieuw aan te melden, uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de dienst maar liever 
eerder, hetzij per mail reserverenkerkdienst@veg-wormerveer.org hetzij telefonisch op 075-6426405. 
Graag met vermelding van de namen van alle bezoekers: volwassenen, kinderen tot en met twaalf 
jaar (wij gaan ervan uit dat zij naar de nevendienst gaan), tieners (gaan zij naar de tienerdienst of 
wonen zij de kerkdienst bij; willen zij naar de tienerdienst, dan gaan zij bij binnenkomst DIRECT naar 
de bovenzaal).  
  
Iedereen die zich aanmeldt krijgt bericht, dat hij/zij de dienst mag bijwonen. Mocht iemand onverhoopt 
toch niet naar de dienst kan komen, dan is het dringende verzoek om dit te melden aan 
ondergetekende (075-6426405). Wij kunnen dan nog iemand anders uitnodigen, die aanvankelijk op 
de reservelijst is geplaatst. 
Zij die op de reservelijst staan, krijgen hiervan ook bericht met hierbij de toevoeging dat zij als eerste 
op de lijst van de volgende zondag worden geplaatst; als men dan verhinderd is, moet men dit laten 
weten.  
  
Wij realiseren ons dat dit (even) een stap terug is. Maar ook wij allen hebben een verantwoordelijkheid 
naar elkaar. Het is onze wens dat het over enkele weken weer mogelijk is om met meer bezoekers 
samen te komen in de diensten. 
 
Per 16 oktober is het verzoek van de kerkenraad om bij het naar binnengaan een mondkapje te 
dragen en ook na afloop van de dienst, als je weer naar buiten gaat. Als je op je plaats zit en tijdens 
de dienst mag het mondkapje af. 
Dit in navolging van het dringende advies van premier Rutte dinsdag. Ook het CIO (een orgaan dat 
namens de kerken regelmatig overleg heeft met minister Grapperhaus) geeft het signaal af aan de 
kerken. 
 
  
Hartelijke groet, 
Namens de kerkenraad van VEG Wormerveer 
  
Thea Breman-Reitsma, secretaris 
 


