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Update n.a.v. de laatste coronamaatregelen 

 
Inmiddels bent u allemaal waarschijnlijk wel op de hoogte van de nieuwe 
landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, die 
afgelopen maandag door de overheid zijn afgekondigd. Deze week werd naar 
aanleiding daarvan ook een advies van de PKN naar buiten gebracht.  

Kerkdiensten kunnen georganiseerd blijven worden, zoals we nu al een tijdje 
gewend zijn, rekening houdend met alle richtlijnen. Zolang dat kan, blijven we 
dat ook doen. Vooralsnog heeft de landelijke overheid geen nadere 
beperkingen gesteld aan andere kerkelijke bijeenkomsten. De PKN doet 
echter een dringende oproep aan alle gemeenten om daar terughoudend 
mee te zijn door deze uit te stellen of, indien mogelijk, digitaal te verzorgen.  

We willen onze verantwoordelijkheid nemen en hebben ervoor gekozen 
gehoor te geven aan de oproep van de PKN. Alle activiteiten anders dan de 
kerkdienst, die de komende weken gepland staan in de Petrakerk, zullen 
daarom m.i.v. komend weekend niet doorgaan. Waar mogelijk wordt gezocht 
naar een digitale vorm. Vooralsnog geldt dit voor de komende 3 weken. Wat 
er daarna gebeurt, zullen we moeten afwachten. E.e.a. is uiteraard afhankelijk 
van de ontwikkelingen rondom het virus.  

Activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen wel doorgaan; voor 
hen gelden aangepaste regels. Ook wordt een uitzondering gemaakt voor de 
Open Kerk op dinsdagavond, woensdagmiddag en donderdagmiddag. Er zal 
dan echter geen Najaarskoffie zijn.  

Vanwege de grote toename van het aantal besmettingen roept de PKN ons 
dringend op van gemeentezang af te zien en een evt. zanggroep te beperken 
tot 5 voorzangers. Dat advies nemen we ter harte. Momenteel onderzoeken 
enkele mensen hoe de ventilatie in ons hele kerkgebouw verbeterd kan 
worden. Deze is namelijk verre van goed. De wijkkerkenraad heeft besloten 
om, zolang de ventilatie in het gebouw niet op orde is, nog niet te gaan 
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zingen. We hopen dat op korte termijn duidelijk wordt, wat er gedaan kan 
worden om de ventilatie te verbeteren.  

Sinds afgelopen woensdag geldt het dringende advies vanuit de overheid om 
in openbare ruimtes een mondkapje te dragen. Rondom de eredienst willen 
we daar gehoor aan geven. Dat betekent dat we u willen vragen een 
mondkapje mee te nemen en dit bij het binnengaan van de kerk te dragen, 
totdat u op uw plek zit. Wanneer u na afloop van de dienst de kerk weer 
verlaat, vragen we u ook het mondkapje weer op te zetten. Lopend dragen 
we dan een mondkapje, zittend hoeft dat niet. Een uitzondering maken we 
voor de predikant en de ouderling en diaken van dienst, terwijl zij dienst 
doen. Het zal even vreemd zijn, voor ons allemaal. We gaan u niet de toegang 
ontzeggen zonder mondkapje, maar we hopen wel dat u hier uw 
medewerking aan wilt verlenen. Langzamerhand zal het hopelijk wel wennen.  

We beseffen dat dit alles impact heeft op ons gemeenteleven. Juist op het 
moment dat we weer bezig waren bepaalde activiteiten na lange tijd weer 
voorzichtig op te starten. Desondanks hopen we op uw begrip voor de 
genomen besluiten. Laten we hopen dat e.e.a. helpt om de verspreiding van 
het virus tegen te gaan en het aantal toenemende besmettingen een halt toe 
te roepen.  

Namens de wijkkerkenraad, 
Ton Keijman, voorzitter 
Carla van Maasakkers, scriba 
 
 
Gebaseerd op deze update gaan de volgende kerkelijke bijeenkomsten in de 
komende 3 weken niet, of uitsluitend digitaal, door 

• Maandag 5 oktober:  VIS – Religieuze koormuziek 

•  Soos 

• Dinsdag 6 oktober:  VIS – Kerk voor 17 miljoen, digitaal 

• Donderdag 8 oktober:  Bonhoeffer 

• Zondag 11 oktober:  Ken je mij? 

• Maandag 12 oktober:  Soos 

• Dinsdag 13 oktober:  Koffie met een oortje 

• Donderdag 15 oktober: VIS – Open Thomaskring 
 Kerk met stip 

• Vrijdag 16 oktober:  VIS – Wereldvoedseldag   

• Maandag 19 oktober:  Soos 

• Vrijdag 23 oktober:  Samen Eten 


