
Gereformeerde Kerk te Vollenhove 

     Vollenhove, 9 oktober 2020 

 

Aan de gemeenteleden van de Mariakerk 

Afgelopen maandag 5 oktober zijn er nieuwe maatregelen voor oktober aangekondigd in verband 

met COVID-19. Graag nemen wij u mee hoe we deze maand, en wellicht voor langere periode, de 

kerkdiensten willen organiseren. We vinden het belangrijk om de kerkdiensten voor het aantal 

van 30 personen door te kunnen laten gaan en hiermee gelegenheid te bieden aan degene die 

naar de kerk kunnen en willen komen. 

Qua organisatie gelden er naast de maatregelen zoals bijv. de gezondheidscheck, de 1,5 meter 

afstand-regel, hygiëne-maatregelen de volgende: 

• Er is geen onderscheid meer in wijken per zondag, iedereen kan zich aanmelden om bij 

een kerkdienst aanwezig te zijn; 

• Registratie/aanmelden voor de kerkdienst via aanvraag@maria-kerk.nl of 06-13660210 

met daarbij aantal personen, namen, adres en telefoonnummer. Hier geldt op dit 

moment een maximum van 30 personen; 

• Bij binnenkomst/uitgaan van de kerk tot op/van uw zitplaats wordt een mondkapje op 

prijs gesteld, als u plaats heeft genomen kan het mondkapje af; 

• Voorzang wordt verzorgd door voorzangers, opgave kan via Geke Winters 06-22591251 of 

gekewinters@hetnet.nl 

We hopen op deze wijze te kunnen blijven samenkomen in de erediensten evenals in de 

afgelopen maanden. Natuurlijk zijn de diensten, zoals gebruikelijk, ook online te volgen. Het 

gezamenlijk jeugdwerk kan ‘gewoon’ doorgaan met inachtneming van de gebruikelijke RIVM-

richtlijnen. 

We realiseren ons dat de maatregelen ‘morgen’ anders kunnen zijn en zullen daar op een veilige 

manier in mee bewegen. Verdere informatie verloopt via de website van de Mariakerk, het 

kerkportaal en/of de afkondigingen.  

Uit ‘woord van bemoediging voor alle gemeenten’ nieuwsbrief PKN: 

Laten we zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag 

betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor 

onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties. 

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn 

leiding bidden wij. 

Kom, Schepper Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde; 

Houd ons vast, in Jezus’ Naam. 

Namens de kerkenraad,  

het scribaat, Karin IJspeerd en Marcel Muizelaar scriba@maria-kerk.nl  0527-861020 
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