
 

Nieuwsbrief  15 augustus 2020 
 PKN Harkema. 
 
Nieuwsbrief… dan is er nieuws!! Dat klopt. 
Maar vooreerst wil ik u/jullie allemaal begroeten namens onze gemeente en we hopen dat u en 
jullie een goede welverdiende vakantie hebben gehad. Ik weet ook dat dat niet voor iedereen 

geldt…. 
 
De nieuwsbrief is deze keer sneller dan het kerkblad, op het moment dat kopie moest worden ingeleverd, moest 
de kerkenraadsvergadering nog worden gehouden. 
 
Het belangrijkste punt was: Wat doen we na onze ontzettend lange adempauze! 
 
Adempauze was teveel, want wat hebben we kunnen genieten van de dienst vanuit Franeker via omrop Fryslân, 
of onze eigen diensten met de “aftrap” van pastor Smedes. 
WE ZIJN BIJNA VERWEND MET DE THUISDIENSTEN……  
 
Daarom willen we onze gemeente weer uitnodigen om op 23 augustus de dienst 
weer bij te wonen, maar let op, we kunnen maar 60 personen toelaten. 
We werken niet met een “boekingssysteem”, ook niet op alfabet, maar willen 
zien hoe één en ander verloopt. 
 
Wanneer u niet komt, we gaan er van uit dat veel gemeenteleden eigenlijk de  
stap om gezondheidsredenen niet durven te zetten: Geen nood, ook deze dienst 
wordt digitaal uitgezonden! 
 
Er is een heel protocol opgesteld, dat is noodzakelijk voor ons, als organisatie, maar ook voor u/jullie! We willen 
niet dat deze diensten bron van ellende zullen worden, het moet een bron zijn van waaruit we moed kunnen 
putten! 

 

Protocol kerkdiensten PKN Harkema met inachtneming RIVM maatregelen: 

Volgens onderstaande werkwijze willen we zondag 23 augustus weer starten met ‘fysieke kerkdiensten’.  

Bedenk thuis of u last heeft van verkoudheid- of griepklachten (verkoudheid, snotterig, keelpijn,  koorts, 

niezen, hoesten en diarree). Al heeft u hier maar in lichte mate last van, dan wordt van u verwacht dat u 

niet naar de kerk komt. 

 

Er is nog geen kindernevendienst, eerst willen we ervaren hoe één en ander verloopt bij de eerste 

diensten in deze Cororona tijd. 

 

Kinderen worden vooraf aan de dienst direct naar de Rank gebracht waar u ook uw handen vooraf aan 

binnenkomst desinfecteert en voldoende afstand houdt tot anderen. Als de kinderen gebracht zijn 

gaan/gaat de ouder(s)/voogd(en) buitenom via de hoofdingang de kerk binnen. 

Binnenkomst via hoofdingang: 

- Desinfectie handen en er wordt naar uw gezondheid gevraagd. 

- Thuis noteert  u uw naam en telefoonnummer en levert deze in bij  één van de vier tafels. Bent u 

dat vergeten, dan kan dat nog ter plekke bij één van die vier tafels die zo zijn gepositioneerd dat 

als er meerdere bezoekers zijn, zij op voldoende afstand van elkaar hun gegevens kunnen noteren 

(deze gegevens worden alleen gebruikt bij een evt. bronnencontactonderzoek). 

- Wie zijn/haar gegevens niet wil noteren wordt toegang tot de kerk geweigerd. 

 



 

Zitplekken: 

- U krijgt een zitplaats toegewezen, u heeft geen recht op een vaste plek of voorkeursplek. 

- Kerk wordt van vanaf podium richting hoofdingang gevuld, jonge vitale bezoekers (gezinnen met 

kinderen boven de 12 jaar) kunnen boven op de galerij plaatsnemen. 

- Jas meenemen naar de zitplaats 

- Op de bank staat maximum aantal plaatsen aangegeven  

➢ Individu: 1 persoon, dient 1,5 meter van anderen te zitten 

➢ Duo: twee mensen uit één huishouding (zijn mensen die op het zelfde adres in één huis 

wonen), mogen bij elkaar zitten maar met 1,5 meter van anderen 

➢ Trio: drie mensen uit één huishouding, mogen bij elkaar zitten maar met 1,5 meter van 

anderen 

- Op alle hoeken van de bank die aan de looppaden grenzen (beneden en de achterste banken op 

de galerij) zijn geen zitplaatsen, dit is nodig om aan 1,5 metermaatregel te voldoen 

- Vol = vol 

 

Verlaten kerk: 

- Vanaf de galerij via zij- uitgang 

- Voorste helft (vanaf podium tot midden, eerst voorste banken) via Rank 

- Achterste helft (hoofdingang tot midden, eerst achterste banken) via hoofdingang  

Allen met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot elkaar. 

 

Collecte: 

Bij alle uitgangen staat een tafel met 3 hoge bussen met op elke bus nummer 1, 2 of 3, welke aangeeft 

welke collecte het betreft. 

 

Belangrijk: 

- Er mag niet gezongen worden tijdens de dienst (hier is onze kerk te klein voor, dan is meer 

afstand tot elkaar nodig). U kunt wel de tekst van de liederen meelezen. 

- Men dient tijdens de dienst op zijn/haar plaats te blijven zitten 

- Draag zowel binnen als buiten op het terrein van de kerk, zorg voor de 1,5 meter afstand 

- 1,5 meter afstand is minstens twee armlengtes 

 

Fysieke kerkdiensten kunnen alleen doorgang vinden als we allen onze verantwoordelijkheid hierin 

nemen en het protocol volgen. 

 

Aangezien dit een nieuwe werkwijze is, er minder mensen in 

de kerk passen dan voorheen, zal na een aantal weken de 

werkwijze en het protocol geëvalueerd worden en daar waar 

dit echt nodig is, aangepast worden. We rekenen op uw 

begrip.  

 

Namens de kerkenraad, 

W. Feenstra, voorzitter.

 


