
Kopij extra kerkbrief 31 aug. 2020 

“Wy gean wer los!! 

De kerkenraad heeft besloten om vanaf 6 september de zondagse eredienst te hervatten. 

Uitgangspunt is de veiligheid van de kerkbezoekers. In onze kerkgebouwen mag ook weer gezongen 

worden, zij het maximaal 15 minuten. Het zal zeker anders zijn dan voorheen, maar dat we weer als 

gemeente samen kunnen komen is heel fijn! Als we met z’n allen alle regels, die er nu bij horen, in 

acht nemen, dan staat ons niets in de weg om weer samen kerk te zijn. 

Protocol voor de kerkdienst 

De PG Berltsum houdt aan de richtlijnen van het RIVM en de PKN (versie 17 juli 2020). U kunt deze 

informatie lezen op: 

www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten. 

 Als u zich kwetsbaar voelt of u of uw huisgenoten zijn verkouden of hebben koorts, dan wordt  u 

verzocht thuis te blijven.  

 Er wordt 1.5 meter afstand gehouden in de kerk. Daardoor kunnen in de Koepelkerk max. 70 

personen aanwezig zijn, in de Kruiskerk max. 90 personen. 

 Een gastheer/vrouw zal u welkom heten en ontsmettingsmiddel aanreiken. 

 Aanmelden voor de kerkdienst: we vragen u thuis het formuliertje (zie hieronder) in te vullen, of 

op een briefje uw naam en telefoonnummer op te schrijven, en dit bij binnenkomst van de kerk 

in de doos of bus te deponeren. 

 U wacht in het portaal of de hal op één van de beide coördinators, te herkennen aan een rood 

hesje met de bekende tekst ‘Houd moed. Heb lief’. 

 U wordt een plaats toegewezen door een coördinator. Uw jas meenemen naar uw zitplaats. 

 Het toiletbezoek tot een minimum beperken. 

 In de consistorie is alleen plaats voor de predikant en 2 ambtsdragers. 

 Na de zegen zullen de coördinators aangeven welke rij kan vertrekken. De anderen blijven op 

hun plaats. 

 Bij de uitgang staan collectezakken in houders voor diaconie en kerk waarin u uw gift kan doen. 

 U gaat rechtstreeks naar buiten, de predikant en ouderling van dienst staan niet bij de deur. 

 Deelnemen aan de vieringen is op eigen risico. 

 

 

We hopen u allen vanaf 6 september weer in de kerk te ontmoeten! 

 

Wijzigingen kerkdiensten 

 6 september: Koepelkerk, ds. Jeanette van de Boogaard, géén Avondmaal en koffiedrinken. 

13 september: Koepelkerk, dhr. Ruben van Koningsveld, Startdienst. 

20 september: Kruiskerk, ds. A. Bouman, Afscheids- en bevestigingsdienst. 

Vanaf 27 september volgen we weer het rooster zoals het in het kerkblad staat. 

 

 

http://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijke-bijeenkomsten

