
Wijngaarden, juli 2020 
 
Geachte gemeenteleden, 
 
De corona maatregelen worden m.i.v. 1  juli versoepeld. De kerkenraad wil het 
gemeenteleven gaande houden en er te gelijker tijd zorg voor dragen dat het  
virus niet verder wordt verspreid. Zo is er een weg gezocht om het kerkelijk leven in deze tijd 
doorgang te laten vinden. 
 
De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het 
RIVM. Er wordt anderhalve meter afstand gehouden. Het kerkgebouw is daarop aangepast 
en er is een gebruiksplan gemaakt. Dat vindt u hieronder. 
 
Vooralsnog is er geen gezamenlijke zang toegestaan. Met gezondheidsklachten blijft u thuis. 
Er is extra aandacht voor schoonmaak. Extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare 
mensen en mensen boven de 70. Hen adviseren we om thuis de diensten te blijven volgen. 
 
Met nadruk wijzen we er op dat iedereen niet alleen een eigen verantwoordelijkheid heeft om 
verstandig met de maatregelen om te gaan, maar ook voor de andere kerkgangers! 
 
Ook voor ons is het zoeken naar een begaanbare weg onder de gegeven omstandigheden 
en voorschriften. We zijn dankbaar dat er, hoe beperkt ook, weer een kerkdienst gehouden 
kan worden met gemeenteleden in de kerk.  
De diensten blijven thuis online en via de kerkradio te volgen. 
 
In Christus verbonden, met een hartelijke groet, 
 
Uw kerkenraad 
 
 
Gebruiksplan Hervormde gemeente van Wijngaarden in corona tijd 
 
1. Iedereen houdt zich aan de basisregels: 

- Bij gezondheidsklachten thuisblijven. 
- Zorg voor schone handen. 
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
- Schud geen handen. 
- Houd anderhalve meter afstand van anderen. 

 

2. Gemeenteleden van 70 jaar en ouder behoren tot de kwetsbare groep en we adviseren 
hen om thuis te blijven en daar de dienst te volgen. 

 

3. In ’t Wingerds hof is ’s morgens kinderoppas. In de grote zaal kunnen max. 50 personen 
samenkomen om de dienst te volgen.  

 

4. Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Zingen lijkt een grote bron van 
besmetting te zijn. Er zijn aangewezen zangers in de kerk aanwezig. 

 
 

5. Na 1 juli zijn er per dienst maximaal 60 individuele zitplaatsen beschikbaar in onze kerk 
doordat we de anderhalve meter norm hanteren. 

- Standaard aanwezig: een voorganger, kerkenraadsleden, een organist, een 
koster en een technicus 

- Kerkgangers verzamelen zich tussen 09.10 en 09.25 uur (18.10 en 18.25 uur ) op 

het kerkplein met inachtneming van de anderhalve meter norm. 

- We delen Wijngaarden op in een West en Oost deel: 

Tot Oost behoort: Oosteinde, Dr. Ingelsestraat, Hardinxveld-Giessendam, 

Wijngaardsesteeg, Tolsteeg, Dorpsstraat tot nr. 33, Burg. Brouwerstraat, 

Sliedrecht.  



Tot West behoort: Weteringpad, Van Tongerenstr., De Hofstede, Hof van 

Brederode, Westeinde, Burg. Topstraat, V/d Hoevenstraat, Dorpsstraat vanaf nr. 

33, Papendrecht.  

De denkbeeldige lijn Oost-West is dus getrokken bij de school. U kunt er vanuit 

gaan dat er altijd plaats is, omdat ook ’t Wingerds hof beschikbaar is. Steeds zal 

er afwisselend per week één deel voor de morgendienst en één deel voor de 

avonddienst uitgenodigd worden. Dit is wekelijks te lezen bij de preekbeurten in 

de kerkbode. 

- Wanneer meer dan 60 personen zich melden, wordt men gevraagd naar ’t 

Wingerds hof te gaan. 

 

6. De kerk binnen gaan 
- Zorg dat u ruim op tijd voor aanvang van de dienst op het kerkplein bent 
- Houd op kerkplein gepaste afstand van 1,5 meter aan  
- Bij de hoofdingang wordt u verwelkomd en gevraagd naar gezondheidsproblemen. 
- De garderobe gebruiken we niet. Houd uw jas bij u. 
- De koster wijst u een plaats aan en zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd. 
- Bij het binnenkomen gepaste afstand bewaren.  
- Zitplaatsen zijn te herkennen aan de aanwezigheid van de liedbundel Weerklank. 
- Maak zo weinig mogelijk gebruik van het toilet beneden. Boven gesloten. 
- Gebruik in het toilet de reinigingsmiddelen. 

 

7. De kerk verlaten 
- Na de zegen verlaat de kerkenraad de kerkzaal en gaat naar de consistorie. 
- Na 1 juli :vertrekken eerst de gemeenteleden van de galerij.  
- Houd afstand op de trap! 
- De koster geeft aan wanneer u uit de kerkzaal mag vertrekken. 
- Dat gebeurt bank voor bank. De achterste banken eerst. 
- Houd bij het lopen anderhalve meter afstand in acht! 
- Alle gemeenteleden gebruiken de hoofduitgang. 
- De collecten zijn bij de uitgang.  
- Houd geld of kerkmunten bij de hand i.v.m. een vlotte doorstroming. 
- Vorm buiten geen groepjes, maar ga naar huis. 

 

8. De predikant heeft een contactberoep en mag bij dopen en zegenen met wederzijdse 
toestemming een gemeentelid fysiek aanraken. 

 

9. Hygiëne  
Na elke dienst:  

- microfoons reinigen en liedbundels vervangen. 
- toilet reinigen: wc - wc bril- spoelbak – fonteintje – deurklink – vloer. Afval 

verwijderen. Reinigingsmiddelen zo nodig aanvullen. 
Wekelijks: 

- De kerkzaal reinigen: preekstoel – lessenaar – microfoon – banken – liedbundels 
worden vervangen en gereinigd - collectezakken – deurklinken. 

- Hal/garderobe indien van toepassing: stoelen reinigen - liedbundels vervangen. 
- Galerij reinigen: orgel – banken liedbundels vervangen – deurklink – trapleuning. 
- De consistorie reinigen: tafel - stoelen – microfoon – kastdeur klink – kleerhanger 

- schakelaar en deurklink. 
- Er is een rooster voor schoonmakers. 

 

10. Overige ruimtes 
- De bovenzaal ,de administratieve ruimte en berging worden niet gebruikt. 
- Het toilet boven is afgesloten. 
- Geen toegang tot de keuken m.u.v. de koster. 
- Garderobe buiten gebruik. 
- ’t Wingerds hof. 

Bovenstaand plan is een (leer)proces. Indien nodig vinden aanpassingen plaats. 


