
Polsbroek, 2 juni 2020 
 
Geachte gemeenteleden,  
 
De coronacrisis houdt de wereld, ons land en volk en ook ieder van ons 
persoonlijk in de greep. En dat heeft ook gevolgen voor onze kerkelijke 
gemeente. Vanaf zondag 22 maart zijn de kerkdiensten gesloten voor u 
als kerkganger en kunt u de eredienst alleen meebeleven via de digitale 
kanalen. Enerzijds is dat moeilijk. Wat kun je ernaar verlangen om als 
gemeente in het bijzonder op de zondag onder de verkondiging van het Woord van God elkaar in het 
kerkgebouw te ontmoeten. Nu dit niet mogelijk is beseffen we mogelijk meer dan ooit hoe 
bevoorrecht we waren ten opzichte van de broeders en zusters die vervolgd worden. Blij mogen we 
zijn voor de technische middelen die het mogelijk maken de erediensten thuis of elders mee te 
beleven. “Het Woord van God is niet gebonden” schrijft Paulus (2 Tim. 2:9). Daarom ondanks de 
moeilijke situatie is er ook alle reden om dankbaar te zijn. Bovendien mag er weer uitzicht zijn op het 
samenkomen als gemeente.  
 
Vanaf juni willen we als gemeente gebruikmaken van de mogelijkheden om vorm te geven aan 
kerkdiensten met maximaal 30 gemeenteleden. Die mogelijkheden zijn er binnen de maatregelen en 
richtlijnen die ons worden voorgeschreven door het RIVM en de PKN. 
 
Voor de heropstart van de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten is conform verplichting een protocol 
en gebruiksplan opgesteld. Deze vindt u op de website van de kerk 
(www.hervormdpolsbroekenvlist.nl) linksonderin onder het kopje ‘Actueel’. 
In deze gemeentebrief willen wij u puntsgewijs informeren over de hoofdlijnen van het protocol en 
gebruiksplan en concrete, praktische invulling voor de kerkdiensten. Voor meer informatie en 
zonodige onderbouwing verwijzen wij u naar het protocol en gebruiksplan op de website. 
 
Hierbij richten wij ons nu op de kerkdiensten in juni. In deze maand zullen we ervaringen opdoen met 
de heropstart en vandaaruit de vormgeving vanaf de maand juli uitwerken. Te zijner tijd – of eerder 
wanneer er ontwikkelingen zijn die daartoe aanleiding geven – zult u weer via de Bazuin of een 
gemeentebrief worden geïnformeerd. 
 

 Tot en met 3 juni kunt u zich opgeven om in juni een kerkdienst in de kerk bij te wonen (geef 
via kerkdiensten@hervormdpolsbroekenvlist.nl of 0182-309513 door met hoeveel personen u 
naar de kerk wilt komen en welke diensten in juni u verhinderd bent). 

 Daarna zal de commissie een indeling maken voor de kerkdiensten in juni. Bij opgave van 
teveel gemeenteleden zal worden afgeschaald door de commissie waarbij rekening gehouden 
zal worden met een afspiegeling van de gemeente. 

 Op 5 of 6 juni zal de indeling worden verspreid onder de gemeenteleden die zich hebben 
opgegeven.  

 Wij verzoeken de gemeenteleden met algemeen bekende corona-ziekteverschijnselen thuis te 
blijven en zich dan ook niet op te geven voor een kerkdienst in juni. 

 We vragen gemeenteleden behorend tot de door het RIVM algemeen bekende corona-
risicogroep hun verantwoordelijkheid hierbij te nemen. 

 We houden ons altijd aan de 1,5-m-regel als we niet tot hetzelfde huishouden behoren. 



 Deze maatregel geldt ook voor de route naar de kerk en op het kerkplein, 
bijvoorbeeld bij het parkeren van de fiets. 

 Alleen de toreningang van de kerk is geopend voor gemeenteleden.  
 Bij de ingang staat desinfectiemateriaal waar u uw handen wast. 
 Luister naar instructies van de kosters. Zij zijn voor, tijdens en na de 

kerkdiensten bepalend voor toepassing van de maatregelen. 
 Eén van de kosters heet u welkom en zal u vragen naar uw gezondheid. 
 Een eventuele wachtrij wordt gevormd richting de ingang van het kerkplein aan de Vlist-zijde. 
 De garderobe wordt niet gebruikt. U neemt uw jas mee naar uw zitplaats. 
 U neemt uw eigen bijbel/ psalmboek mee. De reservebijbels zijn niet beschikbaar. 
 U loopt de kerk binnen via het pad aan de kant van de begraafplaats en loopt door naar de 

eerst beschikbare plaats voorin de kerk. De kerk wordt gevuld van voor naar achter. Het pad 
aan de zijde van het kerkplein wordt niet gebruikt om kruising van verkeer te voorkomen. 

 Bij het verlaten van de kerk wordt dezelfde looproute gebruikt in omgekeerde volgorde. Dus 
de laatst binnenkomende kerkganger is de eerst verlatende kerkganger. 

 Als de zijdeur bij het verlaten van de kerk wordt geopend, mag u daar gebruik van maken, mits 
u goed rekening houdt met de 1,5-meter-maatregel. 

 Er is geen kinderoppas tijdens de kerkdiensten. 
 De aanwezige kerkenraadsleden, predikant en organist geven vorm aan de samenzang, waarbij 

het orgel leidend is. De overige kerkgangers nemen geen deel aan de samenzang. 
 Er is geen collecte tijdens de kerkdiensten. Uw bijdrage kan worden overgemaakt via de Givt-

app en/of bankoverschrijving. 
 Na iedere kerkdienst worden deurkrukken, psalmboekplankjes en preekgedeelte preekstoel 

schoongemaakt. 
 De toiletten worden alleen gebruikt voor noodgevallen. 
 Het kerkplein dient alleen als parkeerplaats en voor aankomst en vertrek. Het kerkplein is geen 

ontmoetingsplaats voor gemeenteleden. We vragen u na de dienst dan ook direct naar huis te 
gaan. 

 
Tot slot roepen we elkaar op om onze verantwoordelijkheid te beseffen en de hierboven genoemde 
maatregelen serieus te nemen. En met Pinksteren ‘in de rug’ mogen we elkaar bemoedigen met de 
belofte die de Heere Jezus Zijn gemeente heeft gedaan over de Heilige Geest: “… Hij blijft bij u en zal 
in u zijn.” (Joh. 14:17b). De gemeente van Christus staat er dan ook nooit alle voor! 
 
Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Cock Verweij (06-15431419). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Uw kerkenraad 
  


