Hervormde Gemeente Tuil
Corr.adres: Timmershof 14, 4175 AL Haaften
Website: www.nhgtuil.nl

Tuil, 29 mei 2020
Beste gemeenteleden,
In zijn laatste persconferentie heeft premier Rutte bekend gemaakt, dat de Coronamaatregelen per 1 juni
versoepeld worden. Groepen van maximaal 30 personen zijn dan toegestaan. Uiteraard met in achtneming van
de RIVM-voorschriften. De PKN heeft daarop ook richtlijnen en regels geformuleerd en alle kerken verplicht,
aan de hand hiervan, een protocol op te stellen.
De kerkenraad heeft inmiddels een Coronaprotocol opgesteld en op de website geplaatst.
In het kort komt dit in de praktijk op het volgende neer:
 Het advies blijft: Blijf zoveel mogelijk thuis en volg de kerkdienst online. Zeker voor de bekende
risicogroepen.
 Wilt u thuis over een liedboek en evangelische liedbundel beschikken. Laat het ons even weten en wij
zorgen ervoor dat deze boeken bij u gebracht worden.
 Samenzang wordt ten zeerste afgeraden! Dit blijkt een bron van besmetting te zijn. Mee neuriën kan.
Wij, als gemeente Tuil, willen beslist geen verspreider van het virus zijn en nemen hierin onze
verantwoordelijkheid.
 De 1,5 meter regeling blijft van kracht. Evenals het aantal personen per vierkante meter.
 Er moeten veilige looproutes zijn.
 Er moeten ontsmettingsmiddelen aanwezig zijn.
 Er is geen oppasdienst, kindernevendienst en tienerkerk.
 Er kunnen voorlopig geen doopdiensten en vieringen van het Heilig Avondmaal plaats vinden.
 Per activiteit moet bekeken worden of de RIVM-regels gewaarborgd kunnen worden. Daar hangt vanaf
wat mogelijk is.
Voor onze kleine gemeente betekent dit:
 Er zit een limiet aan het aantal personen dat een dienst kan bijwonen. De voorganger, de organist, de
voorzanger en dienstdoende kerkenraadsleden worden hierin niet meegerekend. De kerkenraad zal
tijdelijk de deurdienst verzorgen, één achter in de kerk en één voor in de kerk. Zij zullen u uw plaats
wijzen.
 Om 09:45 uur gaat de kerk open.
 In de kerk zullen de plaatsen op naam gesteld zijn.
 Op de aangewezen plaats vindt u een Liedboek, Evangelische Liedbundel en een Orde van dienst.
 Bij de deur staat een ontsmettingsmiddel om uw handen te ontsmetten. U bent verplicht hier gebruik
van te maken.
 Het bezoeken van het toilet wordt sterk ontraden.
 Na de dienst zal de ouderling van dienst, via de consistorie, de buitendeur en de deur van de kerkzaal
openzetten en daarna naar de consistorie gaan.
 Bij het verlaten van de kerk wordt ook de 1,5 meter in acht genomen. De achterste banken verlaten als
eerste de kerk, daarna in dezelfde volgorde de anderen. De voorganger zal u vanaf de kansel groeten.
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Op de tafel achter in de kerk staat een schaal, waarin u uw collectegeld kunt doen. De opbrengst zal
evenredig verdeeld worden tussen de diaconie en de kerkvoogdij.
U wordt verzocht direct na de dienst naar huis te gaan.

Ons advies blijft, blijf thuis! Zeker wanneer u tot een risicogroep behoort! De online-diensten gaan op de
bekende manier door!
Houd de website www.nhgtuil.nl in de gaten. Hierop wordt alle informatie bekend gemaakt.
Wij kunnen ons echter voorstellen, dat er mensen zijn die heel graag fysiek naar de kerk willen. Deze wens
wordt met regelmaat geuit. Hiervoor hebben wij alle begrip. Aan hen willen wij graag de gelegenheid bieden,
nu dit is toegestaan.
U kunt zich vanaf maandag 1 juni aanmelden om de dienst van zondag 7 juni bij te wonen. Om alles zo eerlijk
mogelijk te laten verlopen hebben wij besloten te loten wanneer zich te veel kerkgangers aanmelden.
 U kunt zich aanmelden bij een kerkenraadslid of via de mail tuilsekerk@outlook.com
 Aanmelden kan tot DONDERDAGAVOND 4 JUNI! U hoort van ons uiterlijk zaterdagmorgen of u in de
dienst aanwezig kunt zijn.
 Krijgt u zaterdagmorgen geen bericht, dan kunt u NIET aanwezig zijn! U wordt dan, ingedeeld voor
zondag 14 juni. Vanaf maandag 8 juni tot donderdagavond 11 juni kunt u inschrijven voor de dienst
van zondag 14 juni. Daarna zal iedere week dezelfde procedure gevolgd worden.
 U kunt niet onderling ruilen, want er wordt per zondag een schema gemaakt, waarin met alle regels
rekening gehouden wordt.
 U krijgt een plaats toegewezen.
 We moeten ons aan bovengenoemde regels houden om ieders veiligheid te waarborgen!!
Tot slot:
Wat zouden wij de kerkdeuren graag wijd openzetten om u allen meer dan welkom te heten! Alles wat
hierboven staat, is zo in tegenstrijd met de uitnodiging van Onze Heer!! In deze crisistijd kunnen wij echter niet
anders! Wij mogen ons gesterkt, bemoedigd en geborgen weten in Zijn Naam en Nabijheid! “Samen in de
naam van Jezus” al kan ons loflied niet uitbundig klinken. Hij hoort het wel!
Vriendelijke groet,
Uw kerkenraad
Telefoonnummers:
Piet en Marion van Rijswijk
Dinie van Noord
Marjanne Vermeulen

06-1443 6108/0418-592369
06-3966 0513
06-1569 2249/0418-591874

Mailadres: tuilsekerk@outlook.com
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