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Dordrecht, 1 juli 2021 
 
 
Betreft: zingen tijdens kerkdiensten vanaf 4 juli 
 
 
Beste gemeenteleden,  
 
Hierbij informeren we u graag over de invulling van de kerkdiensten vanaf zondag 4 juli aanstaande. Dit 
naar aanleiding van de afgekondigde versoepelingen door de overheid en de hierop afgestemde 
berichtgeving van het landelijk moderamen van de PKN. 
 
In lijn met de ontwikkelingen, maar met inachtneming van de voorbehouden die - veiligheidshalve - nog 
gelden, zijn we van mening dat we langzaamaan weer een gedeelte van de gemeentezang kunnen 
terugbrengen tijdens de dienst. Hierin leest u terecht enige voorzichtigheid. Om te beginnen zullen we 
komende tijd de gemeentezang nog combineren met het zingen door onze cantorij. Deze keuze komt 
voort uit de oproep om de duur c.q. omvang van de gemeentezang beperkt te houden.  
 
Vanaf zondag 4 juli zal de zondagspsalm, het kyrië en gloria en het slotlied door de gemeente gezongen 
worden, zij het enigszins bescheiden. De overige liederen worden door de leden van Sura Cantat 
gezongen. Hiermee beperken we de duur van de gemeentezang en concentreren we de zangmomenten 
tot het begin en het einde van de dienst.  
 
Uiteraard zien we, met u, uit naar het moment dat we zonder beperkingen weer als vanouds alle 
liederen tijdens de dienst met elkaar kunnen zingen.  
 
 
Aanmelden voor het bijwonen van de diensten blijft nog noodzakelijk. Er geldt daarbij geen beperking 
meer voor het aantal bezoekers. U kunt zich dus voor elke dienst opgeven. 
 
Tijdens de diensten is er zowel oppasdienst als kindernevendienst. We willen u vragen uw kinderen die 
naar de nevendienst gaan, wel aan te melden via het inschrijfformulier. Voor de oppasdienst is dit niet 
nodig. Evenals vorig jaar kunnen gezinnen met kinderen die naar de nevendienst gaan, plaatsnemen in 
het vak naast de cantorij. 
 
Voor overige informatie over de invulling van de diensten verwijzen we u naar de begeleidende tekst. 
 
Uiteraard blijven de overheidsadviezen van kracht en vragen we u onder meer niet naar de kerk te 
komen bij ziekte of klachten van u of een van uw gezinsleden.  
 
 
Een hartelijke groet van het moderamen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



210701  Pagina 2 van 2 

 

Kerkdiensten vanaf zondag 4 juli 2021 
Per kerkdienst geldt geen beperking meer voor het aantal bezoekers.  
Voor het bezoeken van een kerkdienst is vooraf aanmelden noodzakelijk. Bezoekers die zich niet hebben 
aangemeld, kunnen we helaas geen toegang verlenen. 
 
Kindernevendienst en kinderoppas 
Tijdens de kerkdiensten is er kinderoppas en kindernevendienst. 
 
 

Aanpassingen in onze kerk 
Bij binnenkomst heten we u welkom en vinken we uw naam af. Vervolgens kunt u een plaats zoeken in 
het schip van de kerk. De beschikbare zitplaatsen zijn gemarkeerd met een orde van dienst. Met het 
aangeven van de zitplaatsen houden wij rekening met de aangemelde personen, dus als zich 30 stellen 
hebben aangemeld, zijn er op 30 plaatsen twee orden van dienst naast elkaar gezet. Heeft u zich alleen 
aangemeld, dan kunt u gaan zitten op een plaats waar één orde van dienst staat. 
 
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. 
• 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 schip en zoekt u een zitplaats. 
• Het dragen van een mondkapje tijdens het lopen door de kerk is niet meer noodzakelijk. 
• Een orde van dienst is aanwezig bij elke zitplaats, u ontvangt geen liedboek.  
 
Tijdens de dienst 
• Gemeentezang vindt plaats op drie momenten tijdens de dienst: de zondagspsalm, het kyrië en gloria 

en het slotlied. Op de overige momenten zullen enkele cantorijleden voor ons zingen. 
• Er wordt tijdens de dienst niet gecollecteerd. In afwachting van een digitale collectemethode wordt 

vooralsnog de huidige wijze van zelf geld overmaken aangehouden. Bij de uitgang staat een 
collecteschaal voor degenen die contact geld of collectebonnen willen geven. 

• 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. 

 
Vertrek  
• Nadat de kerkenraad het schip heeft verlaten, kunt u ook de kerk verlaten via de ingang. 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. 

https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/kerkdiensten/

