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Beste leden van GKV Enschede Oost,
Zoals beloofd in de laatste Interactief hierbij meer informatie over het opstarten van de zogenaamde
anderhalve meterdiensten.
Aanleiding
Het kabinet heeft de nodige beperkingen in verband met de corona crisis versoepeld. Eén van de
onderdelen van de versoepelingen is dat vanaf 1 juli 2020 weer maximaal 100 mensen bij
kerkdiensten aanwezig mogen zijn. Op de kerkenraad is dit besproken en is besloten om vanaf begin
juli 2020 langzaam de kerkdiensten weer op te bouwen, op dit moment alleen nog de
ochtenddiensten. We willen eerst deze goed kunnen organiseren en kijken hoe het gaat. Het
organiseren van de diensten vraagt veel tijd, zowel voor, tijdens als na de dienst. Denk alleen maar
aan schoonmaken en desinfecteren. Daarom zijn er voorlopig tot en met juli geen middagdiensten.
Mocht het vanaf augustus wel weer mogelijk zijn dan zullen we u daarover informeren.
Opbouw van de diensten
We hebben de volgende opbouw van de diensten voor ogen:
• Zondag 5 juli 2020 30 gemeenteleden (exclusief personeel)
• Zondag 12 juli 2020 45 gemeenteleden (exclusief personeel)
• Zondag 19 juli 2020 60 gemeenteleden (exclusief personeel)
• Zondag 26 juli 2020 70 gemeenteleden (exclusief personeel)
Met “personeel” worden de predikant, een ouderling en/of diaken, de organist, het kostersechtpaar,
beamteam, coördinatoren en de zangers bedoeld.
Uitnodiging deelname diensten
Om de opbouw van de diensten in goede banen te leiden en de gemeenteleden gericht uit te nodigen
willen we voor de maand juli/augustus een lijst met gemeenteleden maken die graag weer naar de
kerk willen. Mocht u/jij graag weer de ochtenddiensten willen bezoeken, stuur dan voor 21 juni 2020
een mail naar corona@enschede-oost.nl of bel met 053-4307270 (fam. D. Laan)
Graag willen we weten met hoeveel personen (inclusief namen) u de dienst wil bezoeken. Wij maken
dan een rooster en planning per kerkdienst. U krijgt dan op maandag een mail met een persoonlijke
uitnodiging voor de dienst. Wij vragen om binnen 3 dagen (uiterlijk de donderdag erop) te reageren of
u de dienst wilt bijwonen en met wie.
Als u ingaat op de uitnodiging dan verklaart u ook dat u geen klachten hebt zoals:
Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
Hoesten
Benauwdheid
Verhoging of koorts
Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
(bron: website RIVM, juni 2020).
Mocht u in de dagen voor de kerkdienst toch klachten, zoals hierboven staan, krijgen, dan verzoeken
wij u thuis te blijven.
Risicogroepen
Het RIVM geeft voor bepaalde bevolkingsgroepen het dringende advies om thuis te blijven. In ieder
geval voor mensen ouder dan 70 jaar en voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Wij willen
deze adviezen ook in de kerk volgen. Dus ook ons advies is: blijf thuis als u tot de kwetsbare

doelgroep hoort. Wij realiseren ons echter ook dat voor veel ouderen onder ons de kerkdienst een
zeer waardevolle betekenis heeft. Uw komst naar de kerkdienst wordt dan ook niet verboden maar wel
afgeraden. Uiteraard nemen we voor, tijdens en na de kerkdienst alle regels van het RIVM in acht en
willen we ervoor zorgen dat iedereen veilig naar de kerk kan.
Coördinatie van de anderhalve meterdiensten
De coördinatie van de anderhalve meterdiensten is door de kerkenraad in handen gelegd van:
André Niessink
Enno Sipkes
Jolijn Laan
Dick Laan
Mocht u nu tips of opmerkingen hebben ten aanzien van de voorbereiding en uitvoering van de
diensten dan kunt u die kwijt via het mailadres corona@enschede-oost.nl of persoonlijk naar één van
de bovengenoemde personen. De kerkenraad heeft het team de bevoegdheid gegeven om alles wat
nodig is te regelen rondom een goed en zorgvuldig verloop van de anderhalve meterdiensten. Ook
bijzondere diensten zullen wij in afstemming met de predikant en andere betrokkenen gaan
organiseren in de komende maanden (bijv. dopen, Heilig Avondmaal).
Regels en protocol voor, tijdens en na de kerkdienst in de bijlage
Rondom de kerkdienst zullen we te maken hebben met veel richtlijnen en regels. In de bijlage vindt u
het protocol hiervoor. Wij willen u vragen om dit protocol goed door te nemen voordat u naar de kerk
komt. Ook in de kerk zult u een samenvatting van het protocol aantreffen. Belangrijk is dat u de
aanwijzingen van de coördinatoren goed opvolgt.
Samenvatting
-

Voor 21 juni mail naar corona@enschede-oost.nl sturen / bellen naar 053-4307270 als u de
kerkdienst in juli / augustus wil bezoeken.
Aangeven met hoeveel personen (incl. namen) u wilt komen.
Er wordt een lijst gemaakt met gemeenteleden die uitgenodigd worden.
Als u wordt uitgenodigd voor een dienst krijgt u op maandag een mail.
U moet binnen drie dagen, uiterlijk de donderdag, reageren of u op de uitnodiging ingaat.
Bij gezondheidsklachten blijft u thuis.
Volg de instructies van de coördinatoren in en rondom het kerkgebouw en tijdens de dienst.
Lees de bijlagen goed door.
Vragen, opmerkingen enz. kunt u stellen aan een van de coördinatoren persoonlijk of via de
mail corona@enschede-oost.nl.

Afsluiting
Het zijn rare tijden. Iedereen wil het liefst weer terug naar de reguliere kerkdiensten, waarin we God
en elkaar kunnen ontmoeten. We hopen dat u begrip hebt voor onze voorzichtige aanpak. Uiteraard
zullen wij het nieuws van het RIVM en ook de adviezen van Steunpunt Kerkenwerk ook goed in de
gaten houden.
Met vriendelijke groet,
de Kerkenraad van de gereformeerde kerk Enschede Oost.
Namens deze, de scriba,
E. Sipkes

