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Uitgangspunten 
De Rehobothkerk telt meer dan 670 kerkleden. Deze zijn nu verdeeld over 11 wijken. 
Iedere wijk heeft zijn eigen ouderling. De eigen wijkouderling is ook tijdens Corona het 
eerste aanspreekpunt voor de individuele kerkleden.  
We mogen vanaf 1 juli met meer dan 100 personen naar de kerk mits we de 
anderhalve meter maatregel in acht nemen. Mensen uit hetzelfde huishouden mogen 
wel bij elkaar zitten.  
We willen ieder kerklid dezelfde mogelijkheid bieden om weer diensten te bezoeken. 
Dat doen we door telkens wisselende wijken te laten uitnodigen door hun eigen 
wijkouderling. 

 
Frequentie  
Vanaf 19 juli as. nodigen we 4 wijken per dienst uit, bij elkaar kunnen dan per zondag 8 
van de 11 wijken een dienst bijwonen. Normaal gesproken zal ieder kerklid 4 diensten 
per 5 weken uitgenodigd worden. Tijdens doopdiensten kan afhankelijk van het aantal 
verwachte familieleden gevarieerd worden met het aantal genodigde wijken. 

 
Volgorde  
Aan het begin van de week voorafgaand aan uw eigen-wijk-dienst bezoekt of belt uw 
wijkouderling u persoonlijk. Hij nodigt en informeert zijn wijk volgens onderstaand 
protocol en geeft aan binnen 2 dagen te informeren naar het aantal te verwachten 
genodigden. Eén of twee dagen later belt hij terug voor de aantallen, die geeft hij 
vervolgens door aan broeder Zwier Hakvoort en/of Klaas Koffeman. We gaan ervan uit 
dat iedere ouderling gemiddeld 30 kerkleden kan nodigen, mocht dat bijvoorbeeld 
tijdens de vakantie beduidend minder zijn, dan is het de bedoeling dat de betreffende 
ouderling ook buiten de eigen wijk gaat nodigen! 
Tijdens de dienst is de koster telkens de hoofdcoördinator, de betreffende 
wijkouderlingen fungeren dan als hulpcoördinator.  

 
Het protocol 

 U krijgt de bekende RIVM-vragen: bent u verkouden, hebt u koorts, hoest u of 
bent u kortademig, blijf dan thuis 

 Hou in en voor de kerk anderhalve meter afstand ten opzichte van niet 
gezinsleden 

 Ontsmet de handen in de hal  
 Volg de aanwijzingen van de coördinators  
 Geen gebruik van de garderobe  
 Beperk het toiletbezoek  
 Probeer in de buurt van de eigen plaats te zitten  
 Ga zoveel mogelijk in het midden van een rij zitten  
 Klim niet over mensen heen (loop dan om of ga ergens anders zitten)  
 Alleen daar zitten waar het is toegestaan  
 Zingen is toegestaan, hard zingen wordt afgeraden 
 Bij vertrek start eerst het linker vak met de kerk verlaten, dan het midden en dan 

rechts. Men gaat telkens links de bank uit maar pas als de achtersten al weg zijn  
 Na de tijd boekjes en kussens meenemen naar huis 
 Alleen de hoofdingang gebruiken, ook als uitgang. 

 
Graag tot ziens in de kerk. 


