
 
Kesteren, 11 juni 2021 

Betreft: herziening maatregelen rondom kerkgang 

Geachte gemeenteleden, 

We mogen gelukkig zien dat de aantallen besmettingen met het Coronavirus om ons heen afnemen, 

en dat er steeds meer mogelijk is. Inmiddels is ook in onze regio het risiconiveau gedaald van “zeer 

ernstig” naar “ernstig”.  

In lijn daarmee willen we met ingang van a.s. zondag 13 juni weer met 150 personen per kerkdienst 

samen te komen.  

Daarnaast zijn er nog de volgende versoepelingen te melden:  

• Het is weer mogelijk om in de kerk samen te komen voor vergaderingen ten behoeve van ons 

gemeentewerk. Dat geldt bijvoorbeeld voor commissies of leidinggevenden. Voor alle 

bijeenkomsten geldt wel dat deze vooraf aangevraagd moeten worden bij kerkvoogd 

Vaandering, via gebouwenbeheer@hhgkesteren.nl. Externe vergaderingen zijn vooralsnog 

niet toegestaan. 

• Jeugdwerk is in principe weer mogelijk mits de op de scholen gehanteerde regels worden 

gehandhaafd. Kerkenraad en kerkvoogdij stemmen in overleg met leidinggevenden af wat er 

voor de zomer nog aan verengingswerk mogelijk is, we hopen dat na de zomer alle 

beperkingen in het jeugdwerk opgeheven zijn. 

• Zoals u gemerkt hebt wordt er weer gezongen in de kerk. We willen u vragen dit ook 

daadwerkelijk op ingetogen wijze te doen. 

• De mondkapjesplicht wordt vervangen door een advies. U bent vrij om een mondkapje te 

dragen bij binnenkomst of verplaatsing in de kerk. Bedenk wel dat u een mondkapje draagt 

ter bescherming van de gemeenteleden om u heen, en niet voor uzelf. 

We willen u er ook op wijzen dat zeker bij de toename in het aantal kerkgangers toiletbezoek 

absoluut tot de strikt noodzakelijke gevallen moet worden beperkt. Het is in de kerk niet 

mogelijk om voor andere gemeenteleden langs de bank te verlaten voor toiletbezoek, ook 

niet als u een mondkapje draagt. 

We zijn dankbaar dat bovenstaande versoepelingen doorgevoerd kunnen worden, en we zien uit 

naar verdere verruimingen. Mocht u vragen hebben, dan mag u deze stellen aan uw wijkouderling. 

Op verzoek van de kerkenraad en kerkvoogdij heeft de coronawerkgroep een routekaart 

samengesteld waarop per risiconiveau in grote lijnen de maatregelen inzichtelijk zijn. U kunt deze 

routekaart ook bijgesloten in deze mail vinden, en binnenkort op onze website raadplegen. De exacte 

invulling van de regels is altijd op onze website te vinden op de pagina met corona-informatie. 

De kerkenraad en kerkvoogdij wensen u Gods rijke zegen toe over het Woord dat in ons midden 

verkondigd en verklaard mag worden. Thuis, maar ook weer in toenemende mate in Zijn huis. 
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