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                         Hervormde Gemeente Elspeet-Vierhouten 
 Scriba J. Fijan 

 Zichtweg 3 

 8075 CN  Elspeet 

 scriba@hervormd-elspeet.nl 

 

Aan de gemeenteleden van de  

Hervormde Gemeente Elspeet-Vierhouten 

 
 
Elspeet, 3 juli 2020 

 
Betreft: Maatregelen kerkdiensten i.v.m. coronavirus 9 

 
 
 
Geachte gemeenteleden, 
 
De verwachting leefde dat we per 1 juli weer met 100 personen naar de kerk konden. De overheid heeft vorige week 
aangegeven dat dit niet meer als maximum aantal wordt gehanteerd, maar dat kan worden uitgegaan van de grootte van 
het kerkgebouw. Dit besluit heeft ons goed gedaan. Elk kerkgebouw is anders en op deze wijze wordt er recht gedaan aan 
de plaatselijke situatie. We mogen de Heere danken voor deze ontwikkelingen. Tegelijkertijd moeten we beseffen dat de 
Corona-virus nog niet weg is en ook in Elspeet af en toe tot nieuwe patiënten leidt. Ook moeten we heel goed analyseren 
hoeveel mensen op een verantwoorde wijze in de kerk kunnen samenkomen. U zult begrijpen dat we nu nog niet met 
heel de gemeente weer 2 keer naar de kerk kunnen komen. Hoe sterk we ook verlangen naar de ‘normale’ situatie.  
 
Gemeente, afgelopen maanden waren voor ons als dorp, kerkelijke gemeente en kerkenraad ingrijpend. Sterfgevallen, 
ernstige ziektegevallen en eenzaamheid hebben ons getroffen. We hebben als kerkenraad daar zo goed als mogelijk 
leiding aan proberen te geven. Met vallen en opstaan. Niemand die dit had kunnen voorzien en hierbij konden we ook 
niet terugvallen op vergelijkbare situaties. Daarbij moesten we soms moeilijke keuzes maken, waarbij ook door 
onvoldoende wetenschappelijk inzicht niet altijd een pasklaar antwoord mogelijk was. We zijn dankbaar dat u 
overwegend begripvol met de situatie bent omgegaan. We zien er naar uit u ook weer met enige regelmaat onder het 
Woord in Gods huis te mogen ontmoeten.  
 
Het College van Kerkrentmeesters heeft zich gebogen over het gebruiksplan voor onze gemeente. Afgelopen dinsdag is 
dit in de kerkenraad besproken en is het plaatselijke Gebruiksplan vastgesteld.  
 
Samengevat: 

➢ Vanaf DV zondag 5 juli, startend met circa 100 kerkgangers in de komende weken gaan we opbouwen naar de 
maximaal haalbare capaciteit van het kerkgebouw. Hierbij zal worden gewerkt met een vaste indeling op 
achternaam. 

➢ Alles overwegende, heeft de kerkenraad al worstelend besloten om voorlopig ‘zachtjes en ingetogen’ te blijven 
zingen. Wel zal het aantal zangmomenten tijdens de dienst worden beperkt. 

 
Hieronder wordt verder ingaan op deze besluiten die we genomen hebben. 
 
Aantal kerkgangers 
Uitgaande van 100 personen per dienst, hadden we al voorzichtig een indeling gemaakt, gebaseerd op de eerdere indeling 
van maart jl. Nu het maximum aantal wordt losgelaten, is het de vraag wat mogelijk is. We zijn voornemens om zo snel 
als mogelijk is te groeien naar een maximale aanwezigheid om zo het gemeentezijn weer meer inhoud te kunnen geven. 
Dat is voor ons van grote waarde in deze verwarrende en onzekere perioden. Gelet op de korte termijn om alles goed te 
organiseren, heeft de kerkenraad besloten om voor de eerste 2 zondagen in Juli (5 en 12 Juli) uit te gaan van 100 
kerkgangers. Boven de 100 personen is een uitgebreidere toegangscontrole en registratie vereist. Hierover zijn we nog in 
gesprek met een adviseur en moet dit verder nog uitgewerkt worden. We willen graag de ruimte optimaal gebruiken en 
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tegelijkertijd voorzichtig zijn. Dat is een hele puzzel om te bepalen hoe we iedereen het beste kunnen indelen en welke 
zitplaatsen we wel of niet kunnen gebruiken. We proberen ook ’s morgens een andere rij banken te gebruiken dan ’s 
middags. De komende 2 zondagen bieden dan ook de gelegenheid om te ervaren hoe het met grotere groepen 
functioneert. Tegelijk weten we ook dat de vakantieperiode met veel verloop voor de deur staat. 
 
We gaan er vanuit dat iedereen vanaf volgende week weer de kerkdiensten met enige regelmaat kan bezoeken. We wijzen 
er wel nadrukkelijk op om bij verkoudheid ed thuis te blijven. Het blijft voor mensen uit risicogroepen wel heel belangrijk 
om hun gezondheid goed in de gaten te houden. In het begin van de corona-uitbraak heeft het RIVM mensen uit 
risicogroepen opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ze raden het niet meer af, maar geven aan dat mensen zelf 
een keuze moeten maken of zij aan de kerkdienst willen deelnemen.  
 
We willen komende zondagen dan ook werken met een indeling op achternaam.  
Op basis van de opkomst in de kerkdiensten, lijkt het haalbaar dat we de gemeente in 3 groepen verdelen. Het is belangrijk 
om hierin een duidelijke verdeling te hebben en daarbij ook het dringende verzoek om hier rekening mee te houden. Het 
is niet mogelijk om onderling te ruilen. We hebben gekozen voor de eerste letter van uw achternaam.  U hoeft zich dus 
niet op te geven, omdat we er vanuit gaan dat iedereen weer welkom is in de dienst. 
o Groep 1: achternaam begint met A tot en met F 
o Groep 2: achternaam begint met G tot en met P 
o Groep 3: achternaam begint met R tot en met Z 
Concreet betekent dit: 
Zondag 5 juli   ochtenddienst:   groep 1 
   middagdienst:  groep 2 
Zondag 12 juli  ochtenddienst:  groep 3 
   middagdienst:  groep 1 
Tijdens de ochtenddienst van 12 juli zal de Heilige Doop bediend worden. Er zullen dan ook een aantal familieleden van 
de dopelingen zijn. 
 
Op basis van de ervaringen van komende zondagen en de berichtgeving vanuit de Veiligheidsregio en burgerlijke 
gemeente  zullen we komende weken opnieuw beoordelen wat de mogelijkheden zijn voor de periode daarna.  
De diensten van de komende zondagen zijn alleen toegankelijk voor leden van onze gemeente. (Vakantie) gasten kunnen 
via internet de dienst beluisteren.  
We vragen uw begrip voor het feit dat we hierin op dit moment niet flexibeler kunnen zijn, maar anders wordt het 
onbeheersbaar en worden de gezondheidsrisico’s te groot.  
 
De praktische regels voor het bezoeken van de kerkdiensten zijn in de bijlage opgenomen. 
 
Zingen  
Dit is een ‘aangelegen punt’ waarbij we uitvoerig hebben stilgestaan. Gisteren is informatie vanuit de landelijke werkgroep 
Zingen in de kerk naar buiten gekomen.  
 
Op de website van de PKN is aangegeven: 
“De Protestantse Kerk heeft met grote dankbaarheid kennis genomen van het feit dat samenzang in kerkdiensten weer 
is toegestaan. Hiermee zal een grote wens van veel kerkleden om deel te nemen aan de samenzang in vervulling gaan. 
Sinds 1 juli is zang als onderdeel van godsdienst en levensovertuiging weer toegestaan mits daarbij de RIVM-richtlijnen 
worden opgevolgd. Deze beslissing van de minister van VWS wordt vastgelegd in de noodverordeningen die de 
veiligheidsregio’s op zijn aanwijzing vaststellen. De voorbereidingen om het protocol ‘kerkdiensten en andere kerkelijke 
bijeenkomsten’ hierop aan te passen zijn gestart.” [website PKN]  
 
Over de verdere uitwerking van het onderzoek zal komende week meer duidelijk worden. De voorwaarden om op een 
veilige manier te kunnen zingen, zijn: 

- Een grote monumentale kerk,  
- Een middelgrote kerk (oppervlakte 500 m2 en volume 3000 m3) met een ventilatiesysteem 
- In de buitenlucht.  

In een kleine kerk (minder dan 1000m3 en lager dan 4 m) kan 'eigenlijk niet veilig gezongen worden 
Ons kerkgebouw voldoet aan de voorwaarden van een middelgrote kerk. 
 



Pagina 3 van 4 

 

Uit diverse reacties is ons gebleken dat er verschillend over dit onderwerp gedacht wordt. Tot op heden hebben we met 
30 kerkgangers gemeend dat hierbij het risico op verspreiding nihil is. Als het aantal aanwezige personen tijdens de 
eredienst toeneemt, wordt deze vraag ook lastiger. Gelukkig is er nu meer duidelijkheid gekomen, waarbij dit rapport al 
strenger is dan de visie van het RIVM. Het RIVM geeft namelijk aan dat met name de grotere druppels de oorzaak van 
verspreiding zijn. “Bekend is dat de meeste druppels die vrijkomen bij het hoesten of niezen niet verder komen dan 1 tot 
2 meter.” “Bij sporten en zingen komen zeker ook grote druppels vrij, net als bij schreeuwen en praten, maar niet zo veel 
als bij hoesten of niezen.” [website RIVM]. Voor kleine ruimtes vindt deze werkgroep dat zingen niet kan. Overigens geven 
zij ook aan dat het belangrijkste is om ons te houden aan de voorschriften van de overheid. Dus bij verkoudheid 
thuisblijven en voldoende hygiënemaatregelen nemen.  
 
Alles overwegend, heeft de kerkenraad besloten om voorlopig ‘zachtjes en ingetogen te zingen’. We roepen u dan ook 
ten zeerste op om dit zachtjes te doen. Het zingen van de gemeente is tenslotte een wezenlijk onderdeel van de eredienst.  
Denk ook aan het toezingen na de bediening van de Doop. We beseffen tegelijkertijd dat er gemeenteleden kunnen zijn 
die het moeilijk blijven vinden om te zingen op dit moment. Om hiermee ook rekening te willen houden, is afgesproken 
dat het aantal zangmomenten tijdens de dienst wordt beperkt. Er zal geen tussenzang of psalmzang na de preek 
plaatsvinden. Ook het zingen na de Wet of de Geloofsbelijdenis bij gastpredikanten zal achterwege blijven. Hiermee is 
het beperkt tot 3 keer zingen tijdens de dienst. Het is voor ons als kerkenraad ook een grote worsteling geweest om hierin 
te bepalen wat wijsheid is. We zullen ook de verdere berichtgeving blijven volgen en zo nodig aanpassingen doorvoeren. 
Heeft u hierover vragen of wilt u hierover met ons spreken, schroom niet, maar neem contact op. Laten we ook hierin 
elkaar serieus nemen. 
 
 
Tenslotte 
In de komende tijd moet blijken hoe de genomen maatregelen functioneren. Dit zal vermoedelijk regelmatig tot 
aanpassingen leiden. We hopen dat deze berichtgeving voldoende duidelijkheid biedt en hopen op uw medewerking en 
begrip. Nogmaals, heeft u vragen, neem gerust contact op met de kerkenraad. 
 
We bidden om gezegende diensten en dat de Heere in gunst op ons wil neerzien. 
 
Ik zal Uw naam met dankerkentenis 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.  
 
Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
Om daar met lof Uw groten naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!  
(Psalm 116: 10 en 10) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
J. Fijan 
Scriba Hervormde Gemeente Elspeet-Vierhouten 
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Bijlage 
 
Praktische informatie kerkdienst 

- Het kerkgebouw is opgedeeld in 3 vakken. Per vak kunnen 30-35 personen plaatsnemen. Elk vak heeft 1 ingang. 
Aan elke ingang staat een coördinator, die ook registreert wie er aanwezig is. Zij houden ook in de gaten of er in 
het betreffende vak nog voldoende ruimte is. Voor het vak tegenover de preekstoel (Uddelse stuk) is de deur 
aan de Nunspeterweg geopend. Voor het zijvak richting de ds Kalshovenweg is de witte deur bij de consistorie 
geopend. Voor het vak richting de Staverdenseweg is de witte deur tegenover het Kerkerf geopend. We wijzen 
u er nadrukkelijk op dat u niet vanuit de deur van het Uddelse stuk naar de zijvakken kunt lopen. Of omgekeerd. 
Het is niet toegestaan om de deur onder de toren en de deuren bij de galerijen te gebruiken.  
 

- De (hulp)koster wijst de mensen een plek in het vak waarin ze plaats mogen nemen. U kunt dus geen eigen 
zitplaats uitkiezen. Met bijzondere omstandigheden zal uiteraard rekening worden gehouden. Denk hierbij aan 
de locatie van de ringleiding t.b.v. slechthorenden. 
 

- Deze eerste diensten zijn de galerijen nog niet geopend. Wanneer de ruimte beneden vol is, kunnen de 
coördinatoren besluiten om ook de galerijen te openen.  
 

- De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken. Bij iedere ingang 
staat een zuil voor het desinfecteren van de handen, iedere bezoeker is verplicht om dit te doen voor het 
binnentreden van het gebouw. Volg de aanwijzingen op van coördinatoren en de (hulp)koster. 
 

- Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe, jassen e.d. kunnen in de eigen bank gelegd worden.  
 

- Toiletgebruik wordt afgeraden, maar wordt niet belemmerd. 
 

- In de morgen- en middagdienst worden andere banken gebruikt. 
 

- Tussen kerkgangers dient u anderhalve meter afstand te houden. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.  
 

- Bij het uitgaan is het ook van belang om voldoende afstand te bewaren. Wilt u ook het kerkplein zo snel mogelijk 
verlaten. 
 

- Er wordt tijdens de kerkdiensten niet gecollecteerd. 
 

- Vooralsnog zal er geen kinderoppas plaatsvinden. Na de zomerperiode zullen we dit meenemen in de evaluatie 
van de diensten.  

 


