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Hervatten kerkdiensten 
 
Nu de maatregelen rondom de corona-verspreiding wat verruimd worden gaan we vanaf 14 juni de dien-
sten hervatten. Op dit moment maken we de plannen alleen voor drie diensten in juni: 14, 21 en 28 juni. 
Na deze periode staan de zomerclusterdiensten gepland maar we zijn nog in overleg hoe we die in kun-
nen vullen. 
 
In juni kunnen er maximaal 30 mensen tegelijk in de kerk aanwezig zijn. Daarvoor hebben we echter wel 
een groot aantal regels moeten opstellen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de adviezen 
die we vanuit PKN Nederland ontvangen. De regels staan vermeld op de volgende pagina 
Deze richtlijnen maken dat kerkdiensten voorlopig niet zijn zoals we tot nog maar kort geleden gewend 
waren. Het voelt vreemd om in de kerk met een boog om elkaar heen te moeten lopen en 1,5 m. uit el-
kaar in de kerkbank te moeten zitten. 
Ook koffiedrinken na afloop van de dienst zal voorlopig niet kunnen. 
De kerkenraad was dan ook best wel verdeeld als het gaat om wel of niet weer beginnen met kerkdien-
sten. „Wil je zo wel kerkzijn?“ was één van de opmerkingen die geplaatst werd. 
Natuurlijk willen we dat niet. Maar het is ook zo dat we nog wel een poosje aan die 1,5 m vast zullen 
zitten. Als we, ondanks dat we geen eigen predikant hebben, weer gaan starten met kerkdiensten, kun-
nen we via de kerkomroep onze eigen diensten weer uitzenden en daarmee de mensen bereiken die het 
nog niet aandurven weer naar de kerk te gaan. 
Hoe complex het ook is, alles tegen elkaar afwegende, hebben we besloten weer een begin te maken met 
de kerkdiensten, die zolang er niet gezongen mag worden, het karakter van een ochtendgebed zullen 
hebben.  
 
Spontaan naar de kerk komen zal niet gaan. Er kunnen immers maximaal 24 gemeenteleden + koster, 
ambtdragers, organist en predikant (= in totaal 30 personen) bij de viering aanwezig zijn.  
We horen graag van u OF u naar de kerk wilt komen in juni en of u daarbij een eventuele voorkeur heeft.  
Een mail naar de scriba met als onderwerp ‘Naar de kerk in juni’ heeft daarbij de voorkeur. Bellen/Appen 
kan ook: 06-28444011. Dit bericht graag voor 8 juni sturen. Er zal een rooster opgesteld worden en in de 
week voor 14 juni krijgt u dan bericht wanneer u welkom bent. 
 
De zondagen waar het om gaat: 
14 juni, 10.00 uur Kloosterkerk (dus NIET in Woltersum): Mevr. M. Swart-Andela uit Leens 
21 juni, 10.00 uur Kloosterkerk: Ds. J. Wilts, Damsterboord Groningen 
28 juni, 10.00 uur Kloosterkerk: lectorendienst 
 
De afspraken worden, uitgebreid met afspraken van organisatorische aard, uitgewerkt in een gebruiks-
plan conform het protocol van PKN Nederland. In het gebruiksplan staat o.a. ook wie waarvoor verant-
woordelijk is en is een plattegrond opgenomen waar men wel en waar met niet plaats kan nemen. Het 
gebruiksplan wordt in de kerkenraad besproken en ligt ter inzage in de kerk. Het zal duidelijk zijn dat de 
opzet van de kerkdiensten voorlopig anders zal zijn dan we nog niet zo heel lang geleden gewend waren. 
Dat is op zijn minst spijtig te noemen, maar aan de andere kant is het ook niet anders. We moeten het 
binnen de mogelijkheden die we hebben zo goed mogelijk met elkaar zien te doen. Wellicht zijn we snel-
ler aan deze werkwijze gewend, dan we nu denken. 
 
Erik Stam, praeses 



 
De voorwaarden en spelregels voor de diensten in juni 

 
 

Gemeenteleden worden bij binnenkomst ontvangen en hen wordt gevraagd de handen te ont-
smetten. Er wordt bij binnenkomst gevraagd of men geen verkoudheidsklachten heeft en er wordt 
gewezen op de plaatsen waar men mag gaan zitten, te beginnen vooraan in de kerkzaal. Gemeen-
teleden met gezondheidsklachten zoals verkoudheidsklachten, keelpijn, hoesten wordt verzocht 
niet naar de kerk dienst te komen 

 
De garderobe wordt niet gebruikt. Gemeenteleden wordt verzocht de jas mee te nemen naar de 

bank. 
 

Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt. 
 

I.v.m. de 1,5 meter maatregel kunnen slechts 2 personen in een kerkbank plaats-nemen. Gemeentele-
den uit één gezin kunnen wel naast elkaar zitten. Bestaat een gezin uit meer dan 2 personen dan 
kunnen zij de hele bank gebruiken. Individuele kerkgangers dienen aan de buitenzijden van de 
bank plaats te nemen. Er blijft om en om steeds één bank leeg 

 

Zingen zal voorlopig geen onderdeel van de dienst zijn, omdat gezamenlijk zingen wordt afgeraden 
i.v.m. het mogelijk verspreiden van virusdeeltjes die door het zingen verder reiken dan de veilig 
geachte 1,5 meter. Op dit moment vinden er onderzoeken plaats naar dit mogelijke risico. Zolang 
hierover geen duidelijk is zingen we niet tijdens te dienst. Er zal tijdens de viering wel muziek klin-
ken, danwel door de organist of via een geluiddrager(CD) 

 

We kunnen elkaar geen hand geven. Ook de ouderling van dienst geeft de predikant geen hand 
 

We gebruiken een extra lezenaar: één voor de ouderling van dienst en één voor de lector. De predi-
kant wordt gevraagd achter de avondmaalstafel te blijven. Dit voorkomt tussentijds schoonmaken 
van lezenaar en microfoon. 

 

De predikant doet de meditatie vanachter de avondmaalstafel. De preekstoel wordt niet gebruikt 
 

Collectezakken kunnen niet worden doorgegeven. Gemeenteleden wordt gevraagd hun bijdrage via 
de bank over te maken. 

 

Na de dienst vragen we u de kerk direct weer te verlaten. De achterste rijen eerst. 
 

Koffie drinken zal voorlopig niet gaan. 
 

Na de dienst moet de kerk worden schoongemaakt met ontsmettingsmiddel: de zitplaatsen, lezenaar, 
microfoon etc.  

 

 



Voorlopig blijven we collecteren via het over-

maken van bijdragen: 

 

Kerkrentmeesters 

Ten behoeve van het plaatselijk kerkenwerk en 

onderhoud van de gebouwen 
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Diaconie 

Zie de doelen op de eerste pagina van deze 

Nieuwsbrief 

NL 04 RABO 0306 3272 44 t.n.v. Diaconie 

Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-St. 

Annen  

De Pelgrim Thuis 
 

 Week 20, vijfde week na Pasen. 

In het middelste weekend van mei had het moeten gebeuren: het festival “Terug naar het Begin” van 
de Stichting Oude Groninger Kerken. Ook dat wordt een jaar uitgesteld. Dan maar veel lezen. Onder 
andere over de documentaire van Michelle Obama. Onwillekeurig blik je dan even terug. Hoe is het 
mogelijk zoveel verschil in leiderschap tussen de huidige en voormalige president van Amerika? 

Ook op religieus gebied denk ik, na weer een mooie kerkdienst op de IPad te hebben gevolgd, even 
terug naar hoe het was. Met enige weemoed gaan mijn gedachten naar de mooie en vertrouwde tijd 
met EPM, BJvdL, IJB, EJH en GK. Je zou kunnen denken, de Pelgrim wil “Terug naar het Begin”. Soms 
wel, maar nu niet. De blik vooruit, de kerk kan en mag weer open. 

John Havinga, geï nspireerd door de krant en hoopvolle berichten.   

Open Kerk 

Voor een moment van bezinning, om een kaars-
je te branden of zomaar stil te zijn.  

Het kan elke  

Vrijdag 12.00—16.00 uur 

Zondag 12.00—16.00 uur 

Oproep van de commissie Vorming en Toerusting 
  

Binnenkort komt de commissie Vorming en Toerusting bij elkaar om het programma voor volgend 
jaar te bespreken. Omdat we graag willen aansluiten bij uw wensen, hebben we een enque te gemaakt 
waarmee we jullie wensen willen peilen.  
Door de link aan te klikken (CTRL + linker muisknop) opent u de vragenlijst. Het kost u 5 tot 10 minu-
ten, en wij krijgen er veel informatie mee!  
 
Wilt u dit doen vo o r Pinksteren? 
  
https://www.survio.com/survey/d/M1G4V2K3X5E8F1I8O 
 
 Alvast hartelijk dank! 
 Kees Brak, Dineke Klasens, Jeannette Mulder en Ria Ziengs 


