
 
De Fontein vanaf 25 september 2021 
Vanaf 25 september 2021 zijn er versoepelingen aangekondigd door de 
Rijksoverheid.  
De kerkenraad heeft zich gebogen over het advies van de PKN en heeft het volgende 
besluit genomen. Het besluit geldt vanaf zondag 3 oktober.  
Zondag 26 september wordt een overgangszondag. 
 
- Geef elkaar de ruimte op gepaste afstand. Dit houdt in dat we afstand respecteren 
en dat iedereen hiervoor ook zelf verantwoordelijk is. Wil iemand afstand bewaren? 
Dan dient dit gerespecteerd te worden. Het betekent ook dat er weer meer mensen 
in de kerk mogen komen.  
- Het aanmelden voor de diensten vanaf 3 oktober is niet meer nodig. Iedereen mag 
dus weer gewoon naar de kerk komen.  
- Er wordt geen coronatoegangsbewijs geëist. 
- Beide ingangen zijn weer toegankelijk. 
- Toilet gebruik is weer normaal mogelijk. 
- In de kerkzaal houden we voortaan 1 stoel afstand als tussenruimte. 
- Elkaar ontmoeten na de dienst is ook weer mogelijk. Dit houdt in dat het 
koffiedrinken na de dienst weer gaat beginnen. Ook hier ontmoeten wij elkaar op 
gepaste afstand. Dit betekent meer tafels in een ruimere opstelling. Ook een deel van 
de kerkzaal wordt gebruikt. 
- Het woensdagmorgen koffiedrinken wordt ook weer opgestart. 
- Tijdens het koffiedrinken op de zondag en de woensdag wordt u verzocht zo veel 
mogelijk een vaste zitplaats op te zoeken,  en dus zo weinig mogelijk 
“verkeersbewegingen” in het kerkgebouw te maken. 
- Vanuit de werkgroep Weer naar de kerk zal er voorlopig nog 1 coördinator zijn. 
- De werkgroep gaat haar taken in de komende weken dus afbouwen.  
- Een punt van aandacht is de ventilatie in het gebouw. Een goede ventilatie is 
namelijk erg belangrijk. Daarom blijft de schuifwand tussen kerkzaal en hal open. Dit 
kan betekenen dat het wat frisser is in de kerkzaal. Wij adviseren u zich hierop te 
kleden. 
- Tot slot blijven de basisregels van kracht: handen wassen, geen handen schudden, 
hoest en nies in je elleboog en heeft u klachten blijf dan thuis. 
 
De kerkenraad verwacht met deze versoepelingen de ‘normale’ kerkgang weer op te 
starten. Er zal regelmatig geëvalueerd worden hoe de dingen gaan. Het kan zijn dat 
niet alles in 1 keer goed gaat.  
Met de versoepelingen willen we dat de gemeente weer meer ruimte krijgt, maar we 
doen wel een beroep op de verantwoordelijkheid van iedereen. 
Heeft u vragen of opmerkingen geef het door. 
We zijn dankbaar dat we als Zijn gemeente weer meer en meer Jezus mogen volgen 
en mensen mogen dienen. 
 
Namens de kerkenraad, 
Guus Yska, scriba 


