
 
 

 
 
 
 
 
 
Betreft: kerkdiensten na 1 juli 2020 
 
Beste gemeenteleden, 
 
We zijn blij dat we in juli weer kerkdiensten mogen houden in ons kerkgebouw. De afgelopen tijd is het 
Woord tot ons gekomen via de online-diensten. We zijn dankbaar dat we gebruik konden maken van 
deze mogelijkheden en voor de mensen die ons daarbij hebben geholpen. Toch verlangen we 
allemaal weer naar de samenkomst in de Grote Kerk van Tholen. Zoals u weet zal dat op een andere 
wijze plaatsvinden dan we gewend waren. Het RIVM heeft richtlijnen gegeven waar we ons aan willen 
houden. Eén daarvan is de beperking van een maximum aantal van 100 personen per dienst. Dat 
vraagt om een bepaalde werkwijze en structuur. In deze brief zullen we daar uitleg over geven. 
 
Aanmelden 
In de eerste plaats dient u zichzelf aan te melden om de kerkdiensten te kunnen bezoeken. Dit kunt u 
doen middels de link op de website van onze gemeente. Indien u geen beschikking heeft over internet 
kunt u zich telefonisch aanmelden bij Jan Melse, 0166-604229. Hij is daarvoor beschikbaar op D.V. 
donderdag 2 juli van 19.00 uur tot 21.00 uur.  
Als het aanmelden niet lukt kunt u een mailtje sturen naar kerkdienstenhgtholen@gmail.com. Vermeld 
daarbij uw telefoonnummer en dan nemen wij contact met u op. 
 
Na de aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail. Let op! Deze kan in de map ongewenste 
email/spam terechtkomen. Bevestig deze email en uw aanmelding is compleet.  
 
Iedereen wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden. Uiteraard is er begrip voor een zekere 
terughoudendheid wanneer u tot de risicogroepen behoort.  
 
 
Selectie 
Vanuit de totale aantal aanmeldingen zal per zondag een selectie gemaakt worden van 
gemeenteleden die de dienst kunnen bijwonen. Dit zal verzorgd worden door Kerktijd, een digitaal 
selectiemiddel. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld een evenredig 
aantal kerkdiensten te bezoeken. Wanneer u voor een bepaalde dienst geselecteerd bent zult u per 
email een bevestiging ontvangen. In deze email geeft u aan of u bij de dienst aanwezig kunt zijn of dat 
u verhinderd bent. Mocht u geen internet tot uw beschikking hebben dan zullen wij, wanneer u 
geselecteerd bent, telefonisch contact met u opnemen.  
 
Kerkdienst 
Zoals u zult begrijpen zullen de RIVM richtlijnen in acht worden genomen. U moet dan denken aan het 
ontsmetten van de handen, geen gemeentezang, 1.5 meter afstand houden, thuis blijven bij klachten, 
geen crèche enz. Verder zal er goed geventileerd worden door ramen en deuren zoveel mogelijk open 
te houden. Ons advies is om hier rekening mee te houden in uw kledingkeuze. De precieze richtlijnen 
en het daarbij behorende protocol zullen we in de loop van juni op de website van onze gemeente 
plaatsen. 
 
Communicatie 
Verdere communicatie rondom de kerkdiensten vanaf 1 juli 2020 zal gedeeld worden via de website 
van onze gemeente.  
 
We hopen elkaar in goede gezondheid vanaf 5 juli weer rondom het Woord te ontmoeten.  
 
Hartelijke groet, 
 
Uw kerkenraad 
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