
 
Gereformeerde Gemeente Amsterdam 

 
 

Amsterdam, 24 juni 2021 

 

Beste gemeenteleden, 

In lijn met de overheidsadviezen, vervalt vanaf aanstaande zondag 27 juni 2021 het 

verzoek om mondkapjes te dragen bij binnenkomst en het verlaten van de kerk. 

Daarnaast vervalt ook de beperking om slechts 1 couplet per psalm te zingen. 

We zijn de Heere dankbaar dat dit weer mogelijk is. Wij hebben dat niet verdiend. We 

bidden dat de Heere in ieders hart verlangen geeft, om te doen wat in Psalm 135 staat: 

“God is goed; looft Hem tezaam Met gezang en snarenspel; Prijst Zijn liefelijke Naam; 

Want de HEER’ heeft Israël Zich ten eigendom geschikt; Jakob door Zijn heil verkwikt.” 

En dat jong en oud, door de Heilige Geest geleerd, het antwoord mag nazeggen dat 

wordt gegeven in de Heidelberger Catechismus Zondag 1. 

Met hartelijke groet, 

Uw kerkenraad. 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Gedragsregels voor kerkdiensten.  
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Bijlage  
 
Gedragsregels voor kerkdiensten m.i.v. 9 augustus 2020 – Gereformeerde Gemeente 
Amsterdam, herzien m.i.v. zondag 27 juni 2021 
 
ALGEMEEN  

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

 Als u 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 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  
 Toiletbezoek tijdens de dienst is alleen toegestaan in een noodgeval. 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.  
 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.  
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VERTREK  
 U verlaat het gebouw op aanwijzing van de koster.  
 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. 


