
Bericht Hervormde Gemeente Elim 

De Nederlandse Overheid heeft onlangs een aangepast dringend advies uitgebracht  voor het houden 
van kerkdiensten. Als Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Elim hebben we besloten  om deze 
adviezen te volgen. 

Wat houdt dit in voor de kerkdiensten van de Hervormde Gemeente Elim? 

Bestaande regels: 

1.  aanmelden voor kerkdienstbezoek bij sriba.herv.elim@gmail.com (telnr 351448) of 
wbleker2@freeler.nl (telnr 0524-571774) 

2. bij de ingang informeert iemand naar uw gezondheid en desinfecteert u de handen 

3. jas meenemen in de kerk omdat de garderobe niet wordt gebruikt 

4. i.v.m. de 1,5 meter afstand kan het zijn dat u uw gebruikelijke plaats niet kunt gebruiken en 
mogelijk op een andere plaats wordt gewezen 

5. zingen is niet toegestaan (neuriën met de mond dicht mag wel) 

6. volg de looproutes aangegeven met pijlen 

7. collecte bij verlaten van de kerk in 1 bus 

8. hoofdingang te gebruiken bij entree en beide zij-uitgangen bij verlaten van de kerk via de 
aangegeven looproute; personen die dichtst bij de zij-uitgang zitten verlaten als eerste de kerk (hou 
rekening met 1,5 meter afstand) 

9. napraten na de dienst graag “even verderop” 

Als extra maatregelen gelden vanaf heden: 

10. er mogen maximaal 30 personen in de kerk naast de dominee, koster, beamer-team, organist 
etc.. Het aanmelden wordt dus strikt aangehouden: heeft u zich niet aangemeld en er zijn volgens 
opgave meer dan 30 personen wordt u geweigerd. 

11. bij binnenkomst en verlaten van de kerk moet een mondkapje worden gedragen. Neemt u die 
zoveel mogelijk zelf mee? Er zullen mondkapjes aanwezig zijn maar verzoek is wel zoveel mogelijk 
eigen mondkapjes te gebruiken. 

Deze maatregelen kunnen mogelijk dwingend overkomen maar zijn wel actief voor uw en jouw 
veiligheid. We hebben kunnen constateren dat u zich goed hebt gehouden aan deze maatregelen in 
de afgelopen maanden en doen een beroep op uw aanpassingsvermogen om ook deze 2 nieuwe 
regels goed op te volgen. Ook online zullen we de diensten blijven aanbieden om op uw 
betrokkenheid te rekenen in de komende tijd en gezamenlijk Gods woord te kunnen blijven horen. 

 

Uw kerkenraad. 


