
Nieuws van de kerkenraad van Wijkgemeente Den Haag-West    juni 2021 

    

    

En verder met 50 kerkgangersEn verder met 50 kerkgangersEn verder met 50 kerkgangersEn verder met 50 kerkgangers    

Na met Pinksteren voorzichtig begonnen te zijn met 30 kerkgangers, is er vanaf zondag 13 juni weer ruimte voor 

50 kerkgangers in onze beide kerken. Zo bouwen we het rustig op. Voel u vrij om u aan te melden, want we 

merken nu weleens dat er minder mensen komen dan het maximale aantal! Er is dus ruimte. 

Daarnaast blijven we de diensten ook uitzenden via livestream en kerkomroep.  

 

Geen samenzangGeen samenzangGeen samenzangGeen samenzang    

De Protestantse Kerk heeft de deur op een kiertje gezet voor samenzang. Zij stelt voor om evt. het laatste lied 

zacht te zingen, op praatniveau, ingetogen. En dan max. twee coupletten. En daarna goed ventileren. Wij kiezen 

er echter voor om hier nog even mee te wachten. Niet iedereen is tenslotte al gevaccineerd. En juist een slotlied 

vraagt om een zekere uitbundigheid (en dat kan dus nog niet). We hopen dat er op een gegeven moment 

gewoon weer meer mogelijk is. Wel blijven we werken met solisten. En dat groepje solisten kan ook uitgebreid 

naar max. 4 zangers. 

 

BasisregelsBasisregelsBasisregelsBasisregels    

Beide kerken zijn zó ingericht dat er zitplaatsen zijn op anderhalve meter afstand. Mensen uit één huishouden 

mogen wel naast elkaar zitten. En natuurlijk moet u weer een plekje reserveren! 

Hieronder zetten we de basisregels nog even op een rij: 

- houd (in en om de kerk) 1,5 meter afstand tot andere bezoekers en medewerkers 

- geen groepsvorming vlak voor de kerkdeuren/op de stoep voor de kerk 

- blijf thuis als u verkouden bent/griepklachten heeft (of als iemand uit uw huishouden klachten heeft) 

- in de kerk wordt u naar uw plaats geleid en ook het naar buiten gaan gebeurt georganiseerd, op 

aanwijzing van de koster en/of andere medewerkers 

- volg altijd de aanwijzingen op van de koster/medewerkers 

- denk aan goede handhygiëne (o.a. handen desinfecteren bij binnenkomst) 

- geen handen schudden, geen ellebooggroeten, etc. 

- volg de aangegeven looproutes 

- probeer toiletbezoek a.u.b. te beperken 

- geen ontmoeting en koffie na afloop van de dienst 

- bij binnenkomst/lopen door de kerk/uitgaan: mondkapje op! Als u zit, mag het mondkapje af. 

Met nadruk vermelden we dat deze regels ook gelden voor iedereen die al gevaccineerd is! 

    

Aanmelden voor een kerkdienst:Aanmelden voor een kerkdienst:Aanmelden voor een kerkdienst:Aanmelden voor een kerkdienst:    

U moet zich aanmelden als u een dienst bij wilt wonen. Wij vragen u uiterlijk vrijdag voor de dienst van de 

volgende zondag uw reservering door te geven. Wanneer zich te veel mensen aanmelden, 

kunt u bericht krijgen dat u helaas niet kunt komen. In een dergelijk geval komt u bovenaan de 

lijst te staan voor de volgende zondag. 

Dit kan voor de MaranathakerkMaranathakerkMaranathakerkMaranathakerk bij Marian van Duijvenvoorde (bereikbaar per email: 

info@maranathakerkdenhaag.nl  en per telefoon: 06 - 41 45 28 29). Of bij Margreet de Pous (bereikbaar op 06 - 

58 88 50 63). 

En voor de BergkerkBergkerkBergkerkBergkerk door een mail te sturen naar bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl 

Alleen als u geen mail kunt versturen, kunt u bellen met koster Leonore Brons op nummer 06 - 8148 6757.  

Heeft u zich opgegeven en kunt u door omstandigheden toch niet komen? Meld u dan zo snel mogelijk af, dan 

kan een ander in uw plek komen. 

 

Herstart kindernevendienst LIVEHerstart kindernevendienst LIVEHerstart kindernevendienst LIVEHerstart kindernevendienst LIVE    

Vanaf 6 juni bieden we weer LIVE kindernevendienst aan. Alle kinderen zijn van harte welkom! De ouders en 

verzorgers van onze nevendienstkinderen hebben er nadere info over ontvangen. Natuurlijk geldt ook hier: 

even aanmelden! 

 

Met vriendelijke groet,  

de kerkenraad van wijkgemeente Den Haag-West 


