
Maatregelen vanwege coronacrisis. 
De algemene kerkenraad hee- vanwege de zorgelijke ontwikkelingen rond de coronacrisis en de ont-
vangen adviezen van de PKN helaas een aantal vervelende beslissingen moeten nemen. We beseffen 
dat dit opnieuw veel van u en ons allen vraagt, maar het is noodzakelijk om onze verantwoordelijk-
heid voor elkaar en onze samenleving te nemen. 
1. Ven&la&e kerk en EH. 
Nu de winter in aantocht is, is een onderzoek gestart hoe zowel de kerk als Eben Haëzer kan voldoen 
aan de venElaEe die door de overheid is voorgeschreven. In de kerk was de huidige venElaEe vol-
doende in de zomermaanden. In Eben Haëzer is inmiddels ionisaEe aangebracht. Maatregelen voor in 
de  kerk vragen nog om beslissingen.  
Naast de venElaEe zal elke bezoeker zich moeten houden aan de voorgeschreven regels, t.w.: 
a. Bij klachten thuisblijven; 
b. Bij binnenkomst handen desinfecteren. 
c. 1,5 meter afstand bewaren. 
2. Zingen in de kerk. 
Woudenberg valt in risiconiveau 2 (zorgelijk). Dit betekent dat het dringende advies van de PKN om 
de gemeente niet meer te laten zingen in de kerk opgevolgd zal worden. Het door de PKN aangereik-
te alternaEef wordt als volgt overgenomen: 
a. door max. 5 personen wordt voor in de kerk gezongen met voldoende fysieke afstand tot de ge-

meente of  
b. door de aanwezige gemeenteleden op de eerste rij van het middenschip (twee kleine en één gro-

te rij) wordt samen met de aanwezige kerkenraadsleden gezongen. 
Wijk 1 kiest voor opEe b. Wijk 2 kiest voor opEe a.  
3. Gebruik Eben Haëzer. 
Vanwege de nieuwe dringende adviezen van de PKN is het volgende besloten. 
a. De catechisaEes achten wij een fysiek noodzakelijke acEviteit. De doelgroep t/m 17 jaar behoe- 

geen afstand te houden. Deze acEviteit kan doorgang vinden. 
b. Ook de belijdenis- en andere catechisaEes achten wij een fysieke noodzakelijke acEviteit. Deze 

kunnen eveneens doorgang vinden onder voorwaarde dat aan de voorgeschreven regels wordt 
voldaan. Deze groep moet dus wel 1,5 meter afstand houden. 

c. Dit geldt ook voor de jeugdvereniging, echter bij deze groep komt de extra voorwaarde dat het 
aantal bezoekers niet hoger mag zijn dan 30. 

d. Aan de catecheten en leiding jeugdvereniging is gevraagd of zij zich veilig voelen om hieraan mee 
te werken en of zij aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen. Gelukkig kunnen al deze acEvi-
teiten doorgaan. 

Voorlopig zullen tot nader order alle andere acEviteiten in Eben Haëzer weer wordt gecanceld met 
uitzondering van de bestuurlijke bijeenkomsten.  
4. Bezoek kerkdiensten. 
Het systeem van aanmeldingen en de verwerking hiervan werkt goed. Steeds wordt op grond van de 
aanmeldingen, de gezinssamenstelling enz. gezocht naar een verantwoorde en gemaximeerde capaci-
teit. Helaas is het maximum aantal bezoekers verlaagd naar 30 personen.  
5. Gebruik mondkapjes. 
Het advies om in de publieke ruimte mondkapjes te gebruiken willen we ook voor het bezoeken van 
de kerkdiensten ondersteunen, hoewel dit (nog) geen verplichEng is. Zodra de plaats in de kerk is in-
genomen, kan het mondkapje uiteraard af.  
6. Viering Heilig Avondmaal. 
Eerder vermeldden we dat we in deze kerkbode een concreet plan zouden plaatsen met betrekking 
tot de viering van het Heiligavondmaal. Vanwege de nog verdergaande beperking van het aantal be-
zoekers kunnen we dit plan nu nog niet presenteren. Ook hiervoor geldt dat dit een pijnlijke situaEe 
is. Juist in deze omstandigheden is de versterking van het geloof zo nodig. We wensen u daarom toe 
dat u door het bijwonen of thuis meeluisteren van de verkondiging van het Woord door God geze-
gend wordt en de ervaring zult hebben dat Hij lee- en regeert.


