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Tholen, 16 oktober 2020 

Geliefde gemeente, 

Opnieuw kondigen wij een aantal maatregelen af ten aanzien van het Corona-virus. Deze zijn na 
overleg met de burgemeester en op advies van de Deputaatschappen tot stand gekomen. Daarbij zijn 
de volgende uitgangspunten, die ook door het kabinet genoemd zijn, van belang: 

1. Vermijd niet-noodzakelijke contacten. 

2. Beperk de groepsgrootte. 

3. Draag bij alle verplaatsingen in publieke ruimten een mondkapje. 

Hieronder een overzicht van de wijzigingen, maar ook van maatregelen die van kracht blijven. 

• Het aantal kerkgangers tijdens kerkdiensten wordt weer een stap verminderd.                  
Er zal in het  vervolg 2 banken tussenruimte worden gehouden. 

• Tijdens kerkdiensten wordt er zacht gezongen. 
• Voor huwelijksdiensten en begrafenissen gelden dezelfde uitgangspunten als voor 

kerkdiensten. 
• Er worden wel doopdiensten gehouden. Daarbij mogen 10 familieleden van buiten de 

gemeente uitgenodigd worden. 
• Er worden alleen noodzakelijke diaconale en pastorale bezoeken gebracht. Voor 

bezoeken geldt altijd: Vooraf is er overleg of het qua gezondheid mogelijk is.                  
Als er al 3 mensen per dag zijn geweest dan kan het bezoek niet plaatsvinden.    
Bezoeken voor verjaardagen, geboortes en huwelijksjubilea worden uitgesteld.               
Er wordt wel telefonisch contact opgenomen. 

• De catechisaties gaan door. 
• Verenigingen, koren en kinder-evangelisatie kan alleen doorgaan voor jongeren onder de 

13 jaar.  
• Er wordt wel bibliotheek gehouden met een beperkt aantal bezoekers gelijktijdig en op 

uitnodiging. 
• Mondkapjes worden gedragen bij alle verplaatsingen in het kerkgebouw.                         

Dit geldt niet voor de voorganger en de ouderling van dienst (i.v.m. dragen microfoon). 
• Op de zitplaats hoeft geen mondkapje gedragen te worden. 
• Er worden geen vergaderingen gehouden, uitgezonderd die noodzakelijk zijn voor de 

voortgang van kerkdiensten en kerkelijke besluiten. 
• Er vinden geen bijeenkomsten door derden plaats in de kerk. 
• Er is geen zaalverhuur mogelijk. 

Deze regels gelden voor de komende 4 weken. We houden u op de hoogte van eventuele 
wijzigingen. 

Uw kerkenraad 
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