
Klaaswaal, 5 november 2021 

 

Gemeentebrief 22 
 

 

 

Aan : leden en doopleden Gereformeerde Gemeente Klaaswaal.  

Van : kerkenraad. 

Betreft : wijzigingen en aandachtspunten coronamaatregelen. 

Periode : vanaf DV zondag 7 november 2021 tot nadere berichtgeving. 

 

 

Geachte leden en doopleden, 

 

In de afgelopen dagen en weken lopen de besmettingscijfers weer sterk op en neemt de druk op de zorg 

ook weer toe. Deze zorgvolle ontwikkelingen zijn voor de overheid opnieuw reden om de coronamaat-

regelen aan te scherpen. 

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft de kerkenraad een afweging gemaakt wat ten aanzien van 

de kerkelijke activiteiten ongewijzigd kan blijven en welke nieuwe maatregelen nodig zijn. 

 

Kerkdiensten 

Het aantal van twee groepen en twee diensten per zondag blijft ongewijzigd. Iedereen heeft binnen 

zijn/haar groep de eigen zitplaats zoals deze op de bijgevoegde plattegrond is ingevuld. Bij de indeling is zo 

goed mogelijk rekening gehouden met voldoende onderlinge afstand. Met nadruk willen we u dan ook 

vragen om precies op die plaats te gaan zitten zoals deze op de plattegrond staat ingetekend. Is dat 

bijvoorbeeld in een zijbank direct langs de muur, gaat u dan ook echt langs de muur zitten en niet met een 

plaats er nog tussen. Als u bij binnenkomst niet meer precies weet waar uw plaats in de bank is, vraag het 

dan even aan een van de kosters. 

 

De uitnodigingen en het aanmelden voor de diensten blijven ook ongewijzigd. Helaas zijn er nog steeds 

leden die niet reageren op de uitnodigingsmail die ze elke week van ouderling Broer krijgen. Mogen we u 

nogmaals vragen om even de moeite te nemen om u aan- of af te melden. Dat bespaart ouderling- en 

mevrouw Broer wekelijks veel werk bij het toewijzen van vrijgekomen zitplaatsen. 

 

Zingen 

In de laatste gemeentebrief heb ik er opnieuw op aangedrongen om zachtjes en ingetogen te zingen. Het is 

fijn om te constateren dat dit meestal goed wordt nageleefd. Nu het aantal besmettingen weer zo snel 

toeneemt wil de kerkenraad benadrukken dat we hier blijvend op moeten letten. Ook van de organisten 

vraagt het blijvende aandacht om de zang ingetogen te begeleiden. 

 

Mondkapje 

De overheid heeft het op verschillende plaatsen verplicht dragen van een mondkapje weer ingevoerd. In 

navolging hierop wil de kerkenraad dit bij de erediensten ook weer invoeren. Dit houdt dus in dat u in het 

kerkgebouw een mondkapje draagt als u naar uw zitplaats loopt en als u na de dienst het kerkgebouw weer 

verlaat. Zodra u op uw plaats zit kan u het mondkapje afdoen. 

 

Eerder droegen de broeders ouderlingen en diakenen bij het binnenkomen en weer naar de consistorie 

gaan ook een mondkapje. Nu we weer met z’n allen in de kerkenraadsbanken zitten en met de nodige 



onderlinge afstand in volgorde in de banken plaatsnemen, heeft het dragen van een mondkapje geen 

toegevoegde waarde. Om die reden zal de kerkenraad dus geen mondkapje dragen. 

 

Catechisaties, verenigingen, zondagsschool, samenzing-avonden en crèche 

De bijeenkomsten van de catechisaties, de verenigingen en de zondagsschool blijven ongewijzigd. Het is 

wel van belang dat iedereen extra voorzichtig is in het onderlinge contact. We willen de leiding daarom 

vragen om aandacht te besteden aan de nodige (gedrags)regels die belangrijk zijn om de kans op 

besmetting zo klein mogelijk te houden. 

 

Met de samenzing-commissie is afgesproken dat er voorlopig geen samenzing-avonden worden gehouden. 

In de laatste kerkbode staat de uitnodiging voor DV 17 november nog, maar deze gaat dus niet door. 

 

De crèche blijft ongewijzigd. In de vorige gemeentebrief heb ik de aandachtspunten vermeld bij het gebruik 

maken van de crèche. Voor de volledigheid herhaal ik die nog een keer: 

- zorg ervoor dat het breng- en haalmoment zo kort mogelijk is; 

- een kind wordt door één volwassene gebracht en gehaald; 

- kinderen tot en met 4 jaar met alleen neusverkoudheid mogen naar de crèche; kinderen vanaf 5 jaar 

met verkoudheidsklachten blijven thuis; 

- kinderen met andere corona-gerelateerde klachten blijven thuis; 

- kinderen van wie een huisgenoot corona-gerelateerde klachten heeft of bij wie corona is vastgesteld, 

blijven thuis; 

Verder is het van belang dat de oppasmoeders en -meisjes zorg dragen voor een goede handhygiëne. Kort 

voor de ontvangst van de kinderen moeten de handen daarom grondig worden gewassen en 

gedesinfecteerd. Verder gelden de hygiëne maatregelen als niezen en hoesten in de elleboog en geen 

handen schudden. Wees alert om de handen opnieuw te wassen als daar aanleiding voor is. 

 

Voor het houden van de crèche volgen we de regels van overheid bij kinderopvang. Op de website 

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang  

is het ‘protocol kinderopvang’ te vinden, waarin alle voorzorgsmaatregelen zijn aangegeven. 

 

Huisbezoeken 

De huisbezoeken blijven ongewijzigd. Wel willen we er bij de gezinnen op aandringen om bij enig 

vermoeden van corona-gerelateerde klachten een gepland huisbezoek af te bellen. Ook moet de 1,5 meter 

afstand tussen volwassenen onderling en tussen volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar gewaarborgd 

kunnen worden. Als dat vanwege de beschikbare ruimte en de grootte van uw gezin niet kan, geeft u dat 

dan aan. We stellen het huisbezoek dan uit tot DV een moment dat het binnen de corona-regels wel weer 

kan. 

 

Thuisblijven bij gezondheidsklachten 

De onderstaande symptomen komen vaak voor bij een besmetting met het coronavirus:  

- u bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn); 

- u hoest; 

- u bent benauwd of kortademig; 

- u heeft verhoging (tot 38 graden Celsius); 

- u heeft koorts (vanaf 38 graden Celsius); 

- u ruikt en/of proeft plotseling niets meer, zonder dat uw neus verstopt is 

 

Het is belangrijk dat u thuis blijft als u een of meerdere van bovenstaande klachten heeft. Dat geldt 

natuurlijk ook als bij u of een van uw huisgenoten corona is vastgesteld. Voorzichtigheid blijft heel 

belangrijk. 

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang


Zaalgebruik 

De zaal wordt regelmatig gebruikt voor bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag. Nu de besmettings-

cijfers weer zo hoog zijn, vindt de kerkenraad het niet verantwoord om dergelijke bijeenkomsten nog te 

houden. Daarom is het zaalgebruik hiervoor voorlopig niet meer mogelijk.  

 

Overige algemene regels 

De volgende overige algemene coronaregels zijn nog/weer van toepassing: 

1. houd zowel buiten als binnen een onderlinge afstand van 1,5 meter; 

2. desinfecteer bij binnenkomst de handen; 

3. volg bij binnenkomst en vertrek de aangegeven looproute; binnenkort is de looproute gemarkeerd 

met een lint; voorkom bij aankomst en vertrek opstoppingen en groepsvorming in de hal en ook 

buiten; 

4. neem uw jas en eventueel uw paraplu mee naar uw zitplaats; het verzoek is om een natte paraplu 

onder uw bank op de grond te leggen; 

5. samengevat: blijf voorzichtig en alert, want het coronavirus blijkt nog lang niet weg te zijn. 

 

Vragen 
Als u vragen heeft over deze gemeentebrief of over andere zaken rond de coronacrisis, neemt u dan gerust 
contact met ons op. Onze contactgegevens zijn als volgt: 
W. Broer wbroer@gergemklaaswaal.nl / 0186 573528 (doorgeven of u naar de kerk komt / wijzigen 
toegewezen zitplaats / doorgeven bijzonderheden m.b.t. zitplaats) 
A. Izelaar scriba@gergemklaaswaal.nl / 0186 573801 (algemeen) 
C.A. Herweijer caherweijer@gergemklaaswaal.nl / 0186 573749 / 06 51837690 (corona zaken algemeen) 
 
In alles Gode en Zijn genade bevolen, 
namens de kerkenraad, 

 
C.A. Herweijer 
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