
 

 

Hersteld Hervormde Gemeente  

Elst (Utr.) 

 

 

  Psalm 37 vers 5: ‘Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken’ 

 

 

Betreft: Erediensten in samenhang met corona preventie. 

 

01 juli 2020 

Geachte gemeenteleden, 

 

Eén dag is in Uw huis mij meer 

Dan duizend, waar ik U ontbeer. Ps. 84 vs. 5 

Vanaf 05.07.2020 kan tweemaal per zondag weer een beperkt aantal gemeenteleden aanwezig zijn bij de 

erediensten die in de Ark belegd worden. De kerkenraad en kerkvoogdij ervaren het als een grote 

verantwoordelijkheid om dit weer te mogen doen. Tot eer en glorie van Zijn grote Naam. 

 

Hieronder vindt u de belangrijkste aanwijzingen. In de aparte bijlage zijn alle regeltjes te vinden in het 

protocol dat we hanteren voor “de Ark” (zie bijlage). 

o Het bezoeken van een eredienst is mogelijk na aanmelding op vrijdag via https://www.hhgelst.nl/ 

van 06.00 tot 21.00 uur en voor degenen zonder internet: per telefoon tel.nr. 06 24640401 

ouderling R. v.d. Voet en positieve bevestiging hierop (zaterdag) respectievelijk per mail of 

telefoon. 

o Na positieve bevestiging (zaterdag) bent u welkom. Helaas moeten we hier streng op toe zien. Dit 

is wezenlijk anders dan vroeger waar er altijd een “open deur beleid” was.  

o Komt u met de auto dan parkeert u deze steeds van links naar rechts zo dicht mogelijk tegen “de 

Ark” aan. Zo doende hoeven we bij het uitgaan van de kerk niet te wachten omdat we ‘vast’ 

geparkeerd staan. 

o Fietsen worden direct na het hek rechts neergezet. (NB achterdeur alleen te gebruiken door 

kerkenraadsleden en voorganger) 

o U desinfecteert uw handen bij binnenkomst, niest in elleboog etc. we geven niets aan elkaar door 

(behalve in gezinsverband). U raakt niets aan wat niet hoeft. 

o Koster/kerkvoogd ontvangt u - bij de voordeur - en wijst u uw plaats. Helaas kunnen we geen 

rekening houden met waar u gewend was te zitten.  

o Na de dienst, na het uitspreken van de zegen, neemt u weer plaats en wordt u gemeld wanneer u 

kunt vertrekken. 

 

Verder geldt ook: 

o In principe maakt u geen gebruik van garderobe en toilet (alleen dringende medische redenen). 

Na elk gebruik moet reiniging volgen! 

o Neem eigen Bijbel, ev. kussentje etc. mee en na afloop van de dienst weer mee naar huis. Raakt u 

zo min mogelijk zaken aan denk aan banken, deurknoppen etc. 

o Tijdens de dienst zal er maximaal worden geventileerd. Dit houdt in dat de dakramen en deuren 

open kunnen staan. 

o Het aantal gemeenteleden kan wat variëren door echtparen, gezinnen woonachtig op hetzelfde 

adres. Dit afhankelijk van aanmelding en de planning die hierop volgt. 

o Samenzang is helaas niet mogelijk.  



o Er is geen kinderoppas tijdens de kerkdienst. 

o We vragen u digitaal uw collectegelden over te maken. 

o Na de dienst vragen we u om niet te blijven staan op het kerkterrein zodat 1,5 meter ruimte kan 

worden gewaarborgd. 

 

Heel belangrijk is om het virus niet te verspreiden: 

 

1. Had u één of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur? 

a. Hoesten 

b. Neusverkoudheid 

c. Koorts vanaf 38 graden 

d. Benauwdheidsklachten 

2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)? 

4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen 

contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 

5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld? 

 

Indien u één van de vragen met ja beantwoord wordt, maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak 

voor het kerkbezoek. Ken hierin uw verantwoordelijkheid, kom niet. 

 

Waarom weer naar de kerk?:  

Om te lofprijzen! 

In de lofprijzing staan we ten volle voor het aangezicht van de Heere en verheerlijken Zijn nooit 

volprezen Naam 

Om te bidden! 

 Hierin spreken we met God, we mogen Hem alles toe vertrouwen. 

Om het heil te ontvangen! 

Redding uit verlorenheid, verkrijgen van persoonlijke zaligheid. 

Om je zonden in te zien! 

De aanzegging klinkt, we moeten ontdekt worden aan onszelf. 

Om bekeerd te worden! 

  De Heilige Geest werkt door het woord, en het Woord is van God en het Woord is God. 

Om rust te vinden! 

Rust voor onze ziel; met het oog omhoog en het hart naar boven, even helemaal los van de 

dagelijkse beslommeringen. 

Om een gewoonte voort te zetten! 

De lamp moet brandend gehouden worden. Tot eer van God en tot onze zaligheid. 

(vrij naar prof. dr. A.A. van Ruler) 

 

NB. De grootte van de kerk gecombineerd met de maatregelen waar we rekening mee moeten houden 

maken dat niet alle gemeenteleden die dat wensen per zondag de diensten kunnen bezoeken. Getracht 

wordt om tot een eerlijke verdeling hierin te komen.  

 

Tot vertroosting mag gelden dat de Heere niet aan tijd, noch aan plaats gebonden is en dat Hij ook in de 

stilte van de huiskamer Zijn zegen kan en wil schenken.  

 

Blijft belangrijk: 

Mist u contact of wilt u graag contact om even van u af praten of juist in deze moeilijke tijd een 

verdiepend gesprek aarzelt u dan niet om contact te zoeken met een kerkenraadslid. (zie voor 

contactgegevens colofon kerkblad) 

 

Uw kerkenraad leeft mee met de rouwdragenden, zieken, eenzamen, gemeenteleden met psychische 

noden en hen die door deze wijze van leven in eenzaamheid gevoelens van bedruktheid hebben.  

 



We roepen u op om elkaar goed in het oog te houden. 

We willen deze rondzendbrief eindigen met het vragen van voorbede voor alle gemeenteleden die we nu 

niet kunnen ontmoeten, bijzonder voor hen die hierboven worden benoemd en ook voor uw kerkenraad 

en kerkvoogdij. 

 

Bid of de Heere onze gemeente sparen wil, maar zeker ook of Hij ons wil leren om op Hem te zien en alles 

alleen van Hem te verwachten.  

 

In alles Gode bevolen, 

Uw Kerkenraad Hersteld Hervormde Gemeente Elst (Utr.) 

 

 

 


