
Bij de diensten 
Maatregelen 
Langzaam maar zeker ontstaat er weer ruimte om de kerkdeuren te openen voor de diensten. 
Toch zijn we nog ver weg van de situatie voor de corona-crisis. Er is vanaf 01 juli geen 
maximumgrens meer ingesteld voor samenkomsten binnen maar wel geldt de 1,5 meter norm 
daarom is het aantal bezoekers dat in de kerk aanwezig mag zijn een flink stuk lager dan het 
aantal mensen dat op zondagmorgen gewend is om naar de kerk te komen.  

In verband met deze beperking en het feit dat in de maand juli de restauratie van de 
plafondschilderingen zullen worden afgerond is besloten om de kerk gefaseerd open te stellen.  

De 1e fase van openstelling tot en met juli

In de maand juli zullen we daarom nog online diensten houden. Met inachtneming van de 
regels van het RIVM en de aanbevelingen door de landelijke Kerk. 

De 2e fase van openstelling zal gebeuren vanaf 01 augustus.

Met ingang van zondag 2 augustus:  
• Op de eerste en derde zondag van de maand augustus zijn de diensten gereserveerd voor 

mensen op een adres met een oneven huisnummer. 
• Op de tweede en vierde zondag van deze maand voor de mensen met een even 

huisnummer. 
• Op de vijfde zondag in de maand augustus zal de dienst in de kerktuin worden gehouden, en 

is deze vooralsnog voor iedereen toegankelijk. 

• Tijdens de diensten speelt het orgel, maar er mag slechts gezongen worden door de 
zanggroep.  

• Ook zijn er kerkenraadsleden en wijkcontactpersonen die aanwijzingen geven, zowel bij het 
binnenkomen als bij het weggaan.  

• Er is geen koffiedrinken na afloop van de dienst en iedereen is verplicht een orde van dienst 
mee te nemen.  

• De twee collectes zijn na afloop van de dienst. 

De 3e fase van openstelling vanaf 01 september

In augustus zal de kerkenraad daarover gaan beslissen en zal dan de ontwikkelingen mee 
nemen in haar besluitvorming. 

Kerkelijk Bureau PGDelden,  ‘De Voorhof’, Kerkstraat 6, 7491ZL Delden 
T. 074 3762369 E. kerkelijkbureau@pgdelden.nl W. pgdelden.nl /1 2

mailto:kerkelijkbureau@pgdelden.nl


Gebruiksplan 
Er is een gebruiksplan opgesteld voor het gebruik van zowel de kerk als de Voorhof. Dit plan is 
zowel in de kerk als op de website te raadplegen. 
Dit zijn regels waarmee we ook echt voelen dat we in een crisis verkeren waar we zo snel 
mogelijk uit willen stappen. Dat zal echter alleen lukken als we samen de schouders eronder 
zetten, de maatregelen volgen en ook wellicht accepteren dat de plek waar je altijd zo graag zit 
niet beschikbaar is. 

Kerkdiensten in de komende weken 
Tot 1 augustus zal ds. Dick Juijn doorgaan met de meditatie op woensdagavond om 18.45 uur. 
Na vele zondagen achter elkaar de diensten te hebben verzorgd, zal hij vanaf half juli genieten 
van meerdere vrije zondagen. Het preekrooster voor juli en augustus ziet er daarom als volgt 
uit: 
   
• zondag 5 juli:   ds. Dick Juijn  

We vieren rond het thema “Naar wie luister ik”, aan de hand van Matteus 10, 34-39. 
• zondag 12 juli:              ds. Dick Juijn 

Lezingen en overwegingen uit het boek Job. ds. ds. Dick Juijn  heeft gemerkt dat dit bij veel 
mensen in onze gemeente een van de meest geliefde Bijbelverhalen is, en dus wordt het tijd 
om er een keer over te preken. 

• zondag 19 juli:              pastor Carmian Verrips  
Zij is de laatste jaren een betrokken gemeentelid geworden en is nu, na haar overgang uit de 
R.K. Kerk, door de PKN aanvaard als kandidaat-predikant. 

• zondag 26 juli:                 ds. Henk van Dijk uit Enter  
In Bussum was hij een naaste collega van ds. Kees Bergstrom. 

• zondag 2 augustus:        ds. Paul Moet  
De Velpse toneelmakker is vorig jaar bij ons voorgegaan en van meerdere kanten kwam de 
vraag of hij nog eens terug wilde komen. Deze zondag zal ds. Dick Juijn in zijn vorige 
gemeente in Velp dienst doen en ’s avonds een bevriende predikant vervangen. 

• zondag 9 augustus:      ds. Peter ten Kleij  
• zondag 16 augustus: pastor Carmian Verrips.  
• zondag 23 augustus:     ds. Peter ten Kleij. 
• zondag 30 augustus:     ds. Dick Juijn  

Hopelijk kunnen we dan allemaal in een buitendienst, waarin enkele kinderen over zullen 
stappen van de kindernevendienst naar de jeugdkerk, elkaar weer ontmoeten.
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