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Amsterdam, 25 februari 2021, 
 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Het is al weer ruim 2 maanden voor het grootste deel van u niet mogelijk om op zondag in de 
kerk te komen. Door de sterk oplopende aantallen coronabesmettingen zagen we als 
kerkenraad ons half december genoodzaakt het aantal kerkgangers te beperken tot uitsluitend 
diegenen die nodig zijn ten behoeve van de kerkdienst. 
Weliswaar is het mogelijk om de diensten te volgen via de Kerktelefoon of Kerkomroep, maar 
dit kan geen vervanging zijn van een eredienst. Het is alweer vele zondagen en feestdagen 
niet mogelijk om met elkaar in Gods Huis te zijn, om daar onder Zijn Woord te verkeren, om 
elkaar als gemeente te ontmoeten, ook doordeweeks rondom de Bijbel in het 
verenigingsleven.  
Dit geeft ons als kerkenraad reden voor grote zorg.  
 
Weer 30 kerkgangers per dienst 
Wij hebben besloten om vanaf aanstaande zondag 28 februari weer maximaal 30 
kerkgangers per dienst aanwezig te laten zijn, exclusief degenen die een speciale taak tijdens 
de eredienst hebben. 
Hierbij geldt de indeling in de A- en B-groep. Zie bijlage 1. Let op, deze indeling is licht 
gewijzigd sinds de versie van 3 december j.l. 
Redenen voor dit besluit zijn enerzijds het nog altijd niet geëffectueerd zijn van de Routekaart 
voor de Kerken, die door ons als kerkenraad werd gevolgd. En anderzijds de nu geldende 
overheidsadviezen met betrekking tot de eredienst. 
Wat de samenzang in de eredienst betreft heeft de kerkenraad besloten: 1) Er mag ingetogen 
gezongen worden; 2) We zingen één psalmvers per zangmoment; 3) Het ventilatie-
mechanisme staat op dat moment maximaal aan. 
Wat mondkapjes betreft geldt het advies voor personen boven de 12 jaar om dit te dragen bij 
iedere verplaatsing binnen het kerkgebouw. 
Dit geldt tot nader bericht. 
 
Catechisaties en verenigingen 
Ten aanzien van de catechisaties is besloten om Dv 1 maart nog digitaal te laten plaatsvinden. 
De laatste avond Dv 8 maart houden we de catechisatie wel fysiek. 
Voor de verenigingen zal de contactpersoon vanuit de kerkenraad contact opnemen over het 
wel of niet beleggen van verenigingsactiviteiten in fysieke vorm. 
 
Zorgvuldige naleving regels 
Wij willen u nogmaals dringend verzoeken om de regels tot afstand houden, handen 
desinfecteren bij binnenkomst van het kerkgebouw en de andere gedragsregels, elke keer 
zorgvuldig op te volgen! Zowel in ons kerkgebouw, alsook in de zaal (in het bijzonder bij het 
halen en brengen op de crèche) én op het kerkplein! Zie bijlage 2. 
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Huisbezoek 
Huisbezoek wordt vanwege het risico op besmetting momenteel ernstig bemoeilijkt. We 
proberen met elk huishouden regelmatig telefonisch contact te hebben. Wenst u toch op korte 
termijn huisbezoek, dan vragen wij u dit kenbaar te maken. Binnen de overheidsregels 
proberen we daar dan gehoor aan te geven. 
 
Zoals wij zondagmiddag hoorden, is het van het allergrootste belang dat wij niet onze eigen 
wil doen, maar Gods wil. De overheid heeft het beleggen van kerkdiensten gelukkig niet 
verboden. Bovendien, de Heere heeft bevolen onze onderlinge bijeenkomsten niet na te laten.  
 
Wij bidden dat deze keuze wijs is, allereerst ten behoeve van het geestelijk welzijn van een 
ieder van ons, en ten tweede voor ons lichamelijk welzijn. 
 
Mocht u het niet veilig vinden om in de huidige omstandigheden naar de kerk te komen, dan 
begrijpen wij dat. 
 
Gemeente, het is al bijna een jaar dat het coronavirus ons leven heeft stilgezet. Waar heeft 
het ons gebracht? Met berouw tot God? Want evenals alle lijden, is het coronavirus een gevolg 
van onze zonden. Maar vanuit Gods Woord weten we ook, dat wat we afgelopen 
zondagmorgen thuis en in de kerk zongen uit psalm 103 vers 2 (berijmd):  
 
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, 
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven; 
Uw krankheên kent en liefderijk geneest; 
Die van 't verderf uw leven wil verschonen, 
Met goedheid en barmhartigheên u kronen; 
Die in den nood uw redder is geweest. 
 
Dat wensen wij u allen van harte toe. 
 
Voor vragen over de zitplaatsenverdeling kunt u per mail terecht bij de 
Zitplaatsencommissie/koster. Voor overige vragen kunt u terecht bij de waarnemend scriba. 
 
Met hartelijke groet, 
Uw kerkenraad. 
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Bijlage 1 
 
Onderstaand ziet u de verdeling in de morgen- en middaggroep. Er is momenteel geen 
afmeldsysteem. 
 
Morgengroep:                   Middaggroep:       
Geanonimiseerd, bij de leden bekend Geanonimiseerd, bij de leden bekend  
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Bijlage 2 
 
Gedragsregels voor kerkdiensten m.i.v. 9 augustus 2020 – Gereformeerde Gemeente 
Amsterdam Herzien m.i.v. zondag 28 februari 2021 
 
ALGEMEEN  

 Binnen het kerkgebouw gelden de actuele aanwijzingen van het RIVM als 
gedragsregels.  

 Als u tot een risicogroep behoort, kwetsbaar bent en/of (een huisgenoot) 
ziekteverschijnselen heeft, blijft u thuis. 

 Het uitgangspunt is 1,5 m tussenafstand tussen huishoudens.  
 Ook ouderen kunnen de diensten bijwonen en ten opzichte van kinderen t/m 12 jaar 

gelden de afstandsregels niet.  
 Er is crèche. 
 Leden die momenteel eerst thuis bleven, dienen zich bij de koster te melden, indien zij 

de dienst(en) weer willen bezoeken. Melden is eveneens nodig indien men een gast 
of relatie wil meebrengen. Meldingen dienen vóór vrijdagavond 21.00 uur aan de 
koster gedaan te worden.  

 Gemeenteleden dienen 10 min van te voren aanwezig te zijn om één en ander in 
goede banen te kunnen leiden.  
 

BINNENKOMST 
 Bij binnenkomst dienen personen boven de 12 jaar een mondkapje te dragen. 
 Bij het binnenkomen van het gebouw worden de handen gedesinfecteerd. 
 U maakt geen gebruik van de kapstok en de hoedenplank. 
 Echtparen en gezinnen zitten bij elkaar. Dat geldt ook voor personen die in de 

thuissituatie bij elkaar leven.  
 Uw eigen Bijbel neemt u mee naar binnen en weer mee naar huis.  
 De (hulp)koster wijst u uw plaats. Loop daarbij via de groene stippellijn die op de vloer 

staat aangegeven. Uw naam is aangegeven op de zitplaats. U wordt verzocht tijdens 
de dienst tegen de rugleuning te blijven zitten.  

 De koster houdt overzicht en heeft de leiding wat betreft de indeling van de zitplaatsen.  
 Mannen die tijdens het gebed willen staan, kunnen dat alleen doen wanneer zij 

daarmee niet binnen de voorgeschreven afstand staan ten opzichte van de persoon 
voor hen.  

 Tussen personen en gezinnen in dezelfde bank dienen zich altijd 3 “veilige” plaatsen 
te bevinden. Dat betekent dat deze “veilige” plaatsen vrij blijven. Het versmalde rechter 
pad geldt hierbij als één zitplaats.  
 

VERBLIJF  
 Er wordt ingetogen gezongen. 
 Toiletbezoek tijdens de dienst is alleen toegestaan in een noodgeval. Het verzoek is 

om dan een mondkapje te dragen (boven de 12 jaar). Ook voor kinderen t/m 12 jaar is 
het raadzaam toiletbezoek vóóraf thuis te doen. 

 De ambtsdragers zorgen er zelf voor dat de regels in acht worden genomen bij het 
binnenkomen en verlaten van de kerkzaal.  
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 De collecten vinden plaats bij het verlaten van de kerkzaal.  
 De deur naar de zaal is tijdens de dienst gesloten. De ventilatie van ons gebouw 

voldoet ruimschoots aan de gestelde eisen, tot een maximum van 81 personen.  
 

VERTREK  
 U verlaat het gebouw op aanwijzing van de koster.  
 Personen boven de 12 jaar dragen een mondkapje tot buiten. 
 Er wordt één uitgang gebruikt, met uitzondering van de personen die op de stoelen 

zitten rechts achterin. Deze komen en gaan via de rechterdeur. 
 Bij het ophalen van de kinderen van de crèche en op het kerkplein et cetera, dienen 

de afstandsregels van het RIVM in acht te worden genomen. Blijf niet praten op het 
kerkplein. 


