Dordrecht, 4 maart 2021

Betreft: invulling kerkdiensten vanaf 7 maart

Beste gemeenteleden,
Zoals u ongetwijfeld heeft begrepen, heeft het landelijk moderamen van de PKN een bericht laten
uitgaan waarin het dringende advies om helemaal niet te zingen en ook niet lijfelijk bij elkaar te komen
wordt aangepast. Mede vanwege de versoepelingen die het kabinet afgelopen week afkondigde,
biedt het advies van de landelijke PKN nu ruimte om 30 gemeenteleden (exclusief ‘personeel’) en een
viertal zangers in de dienst toe te laten.
Als kerkenraad van onze gemeente hebben we hierover overlegd. We denken dat het goed is dit
weloverwogen advies van de PKN ook in de Grote Kerk te volgen. Daarnaast blijft voor onze kerk gelden
dat we een grote ruimte hebben, zodat de voorgestelde afstand royaal in acht kan worden genomen.
Vooral naar Pasen toe is het voor u als gemeente bemoedigend dat u weer naar de kerk kunt komen.
We zijn dankbaar voor de geboden mogelijkheid, in het besef dat het ook zo weer anders kan zijn.
We volgen dezelfde procedure als de vorige periode. Dus met aanmelding vooraf volgens het alfabet en
met een ouderling die ontvangt en kerkenraadsleden die mensen begeleiden. Een verschil is dat we op
dit moment (gezien de situatie rond het orgel) samenkomen in het Mariakoor, maar ook daar is dit goed
te realiseren. Dat weten we uit ervaring met uitvaartdiensten met 50 genodigden. De stoelen zijn los
geplaatst en staan op royale afstand van elkaar. De vier voorzangers zullen op ruime afstand van de
gemeente komen te staan.
Vanaf zondag 7 maart starten we dus weer met kerkdiensten met een dertigtal kerkgangers.
Over de manier waarop we de diensten met dertig gemeenteleden gaan organiseren vraag ik u de
begeleidende tekst te lezen.
In de hoop dat het een voorzichtige stap is op weg naar een volwaardiger gemeenteleven.
Een hartelijke groet,
ds P.L. Wansink

210304

Pagina 1 van 3

Kerkdiensten vanaf zondag 7 maart 2021
Per kerkdienst kunnen maximaal 30 bezoekers aanwezig zijn, naast degenen die tijdens de dienst een
functie vervullen (dienstdoende kerkenraadsleden, predikant, koster, organist, cantorijleden, etc.).
Voor het bezoeken van een kerkdienst is vooraf aanmelden noodzakelijk. Bezoekers die zich niet hebben
aangemeld, kunnen we helaas geen toegang verlenen.
Bij de aanmelding voor gemeenteleden geldt een opdeling op alfabet in drie groepen. In beginsel kunt u
een van de die komende diensten bezoeken:
- zondag 7 maart 10.30 uur: achternamen van A t/m K
- zondag 14 maart 10.30 uur: achternamen van L t/m R
- zondag 21 maart 10.30 uur: achternamen van S t/m Z
Als het aantal van 30 aanmeldingen bereikt is, vervalt de mogelijkheid zich aan te melden en zullen we
het reserveringsformulier sluiten. De mogelijkheid om op een reservelijst terecht te komen wanneer het
aantal van 30 aanmeldingen bereikt is, is komen te vervallen.
Mocht gedurende de aanmeldperiode blijken dat er plaatsen over blijven, dan ondernemen we daarop
actie door persoonlijk gemeenteleden te benaderen.
Kindernevendienst en kinderoppas
Komende weken is er geen kindernevendienst en geen kinderoppas.

Aanpassingen in onze kerk
In ieder geval tot Pasen houden we de diensten in het Mariakoor.
Bij binnenkomst heten we u welkom en vinken we uw naam af. Vervolgens loopt u naar het Mariakoor
en worden de zitplaatsen van voren naar achteren gevuld, op aanwijzing van de kerkenraad.
Vooraf registeren
• Leden kunnen zich in de week voorafgaand aan de kerkdienst aanmelden via de reserveringspagina
op de website (https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/kerkdiensten/). Bij de
betreffende kerkdienst staat in rode tekst aangegeven: ‘Reserveren voor deze dienst is noodzakelijk’.
De rode tekst is een link, als u deze aanklinkt verschijnt de reserveringspagina.
• Aanmelden kan ook via een kerkenraadslid als u niet over internet beschikt.
• Vanwege het geringe aantal beschikbare plaatsen kunnen we helaas geen gasten toelaten. Ook als u
niet aangemeld bent, kunt u de dienst niet bijwonen.
• De registratie wordt binnen een maand verwijderd.
Binnenkomst
• De deur aan de zijkant van de kerk (de gebruikelijke ingang) staat open vanaf 10.00 uur. We vragen u
dringend om uiterlijk 10.20 uur in de kerk te zijn.
• Let goed op het houden van 1,5 meter afstand; zie ook de strepen op de vloer.
• Bij binnenkomst staat in de kerk iemand klaar met een presentielijst.
• Na registratie loopt u naar het Mariakoor en worden de zitplaatsen van voren naar achteren gevuld,
op aanwijzing van de kerkenraad.
• Een liturgie is aanwezig op elke zitplaats, u ontvangt geen liedboek.
Tijdens de dienst
• Gemeentezang is niet mogelijk; vier cantorijleden zullen voor ons zingen.
• Er wordt tijdens en na de dienst niet gecollecteerd. In afwachting van een digitale collectemethode
wordt vooralsnog de huidige wijze van zelf geld overmaken aangehouden.
• De kerkdienst wordt opgenomen en vertoond via internet. Kerkgangers blijven buiten beeld.
Degenen die tijdens de dienst in beeld komen, is vooraf om toestemming gevraagd.
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Vertrek
• Na de zegen door de voorganger luisteren naar het afsluitend orgelspel. Na het orgelspel kan de kerk
via de ingang verlaten worden. Let daarbij goed op het houden van 1,5 meter afstand.
• Het begroeten van de dominee met een handdruk is niet mogelijk.
• Er kunnen geen sociale ontmoetingen plaatsvinden in de kerk. Gelieve buiten de kerk goed op het
houden van 1,5 meter afstand te letten.

Wij attenderen u op de adviezen van de rijksoverheid
Ziekte
• Niet naar de kerk komen bij corona-infectie van uzelf of een gezinslid.
• Niet naar de kerk komen bij verkoudheidsklachten.
• Niet naar de kerk komen als u of een gezinslid koorts heeft.
• Pas weer naar de kerk komen als diegene minimaal 24 uur klachtenvrij is.
70 jaar en ouder
Extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare mensen en mensen van 70 jaar en ouder. Hiervoor geldt
vanuit de overheid het volgende advies (ook voor het bijwonen van kerkdiensten):
“Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen van 70 jaar en ouder en
mensen met een onderliggende aandoening. Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig.
Het kan verstandig zijn om voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven.”
Bent u gezond en heeft u geen klachten, dan bent u uiteraard welkom!
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-hetcoronavirus/veelgestelde-vragen-aanpak

Een hartelijke groet van het moderamen
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