
Kerkdiensten: 

• Kerkgangers zijn welkom bij de kerkdiensten gehouden in Biggekerke.  
• In de Klimop is er de gelegenheid de dienst te volgen vanaf het grote scherm via kerkdienst 

gemist.  
• In de kerk en in de Klimop is het bewaren van 1,5 meter afstand tussen mensen uit 

verschillende huishoudens verplicht. (bij naar binnen gaan en naar buiten gaan 1,5 meter 
afstand houden, rij voor rij.) 

• Zowel voor het bijwonen van de dienst in Biggekerke als voor het meevieren en meekijken 
van de dienst in de Klimop dient men zich van tevoren op te geven bij Piet Wielemaker, zo 
mogelijk via e-mail: pietwielemaker@hotmail.com , tel. nr. 551365. Opgeven in de week 
voorafgaand aan de dienst van maandag tot en met vrijdag 19.00 uur.  

• Het maximaal aantal mensen mag niet overschreden worden. (Dat aantal is ca. 35 in 
Biggekerke en ca. 40 in de Klimop, wat afhankelijk van de samenstelling) 

• Bij verplaatsing (van en naar de plaats lopen) een mondkapje dragen 
• De kindernevendienst start weer en is in Biggekerke. 
• Aantal te zingen coupletten door de gemeente is beperkt tot 8, zingen niet harder dan op 

spreeksterkte. Aanvullend mag wel een koortje zingen.  
• Er kan geen avondmaal worden gevierd 
• Collectes gebeuren bij de uitgang in een mandje. 
• Na de dienst is er de mogelijkheid tot koffiedrinken in de Klimop. Men let zelf op het 

bewaren van afstand. 

 
Andere activiteiten: 

• De  andere activiteiten die vanuit de kerk worden georganiseerd mogen weer starten als er 
animo voor is (kringen, gespreksgroepen, inloopmorgen, enz.). Daarbij worden de geldende 
richtlijnen van de overheid in acht genomen worden (1,5 m afstand, mondkapje op bij 
verplaatsen, zo mogelijk op een vaste plaats gaan zitten, als men zit mag het mondkapje af). 
Men draagt zelf verantwoordelijkheid voor het bewaken en naleven van de maatregelen. 
Eindtijd is niet later dan 22.00 uur. 

• Pastorale bezoeken/individuele bezoeken: kunnen worden hervat, maximaal aantal 
bezoeken per dag en aantal bezoekers passend bij de dan geldende voorschriften van de 
overheid. 

• Vergaderingen mogen zowel fysiek als online, als de geldende richtlijnen worden opgevolgd. 
• Ook activiteiten die niet vanuit de kerk worden georganiseerd (in de kerk of Klimop) kunnen 

worden hervat. De geldende richtlijnen van de overheid moeten in acht genomen worden 
(1,5 m afstand, mondkapje op bij verplaatsen, als  men zit mag het mondkapje af). Bewaken 
van veiligheid en opvolgen van de richtlijnen is de eigen verantwoordelijkheid. Eindtijd is niet 
later dan 22.00 uur. 

• Bij evenementen (alle zaalverhuur) maximum aantal bezoekers volgens de geldende 
richtlijnen, met een maximum van de op 1,5 meter plaatsbare mensen, en opvolging van de 
geldende richtlijnen van de overheid. Verantwoording handhaving bij huurder). Eindtijd is 
niet later dan 22.00 uur. 

• Uitvaarten: voor diensten gelden dezelfde richtlijnen als bij gewone diensten. Condoleren na 
afloop is mogelijk, wanneer aan de geldende richtlijnen en maatregelen wordt gehouden. 

 


