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Beste gemeenteleden, 
 
In deze Nieuwsbrief aandacht voor twee punten, namelijk de versoepeling van de Corona-
maatregelen en de verwarming van de kerkzaal. 
 

Versoepeling Corona-maatregelen 

Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. heeft minister Kuipers bekend gemaakt dat 

in Nederland op 25 februari a.s. nagenoeg alle beperkende Corona-maatregelen komen te 

vervallen. Op grond hiervan adviseren CIO/PKN ons onder meer het volgende over de kerk-

diensten:  

“Er gelden geen beperkingen meer over aantallen kerkgangers, omdat de verplichte 1,5m 

afstand is komen te vervallen. Wel zal het hanteren van de basisregels belangrijk blijven 

en ook het zorgen voor voldoende ventilatie. Ook een goede routing in het kerkgebouw 

blijft een aandachtspunt. Aandacht voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid is 

gewenst.“ 

 

Voor de Hoofdstraatkerk willen we graag de volgende regels aanhouden: 

 We blijven opletten en elkaar helpen, zodat we niet besmetten.  

 Wilt u afstand? Neem dan plaats op de stoelen aan de zijkant. 

 We houden ons nog steeds aan de basismaatregelen: 

 Handen wassen (of handen desinfecteren);  

 Hoesten en niezen in de elleboog;  

 Géén handen schudden (of knuffelen/omhelzingen);  

 Regelmatig zelftest doen; 

 Laten testen bij klachten. 

We kunnen vanaf a.s. zondag ook weer via het Herman Bavickhuis naar de kerkzaal gaan. 

Verwarming kerkzaal 

De kosters vragen uw aandacht voor enkele puntjes m.b.t. de verwarming van de kerkzaal: 

 Op sommige plaatsen kan de verspreiding van warmte in de kerkzaal onvoldoende zijn 

(o.a. door tocht).  

 Wij begrijpen dat u het liefst op uw eigen vertrouwde plaats in de kerk zit. Toch is het  

in koudere perioden misschien beter tijdelijk een andere zitplaats te zoeken.  

 De kosters doen steeds al het mogelijke om de kerkzaal van een aangename en gelijk-

matige temperatuur te voorzien. 

 
Vriendelijke groet, 
Henk Dijkhuizen, Scriba 
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