
 

 
Erediensten nieuwe stijl in juni  

 
 
Het is fijn dat we weer met meer gemeenteleden de erediensten in het Coenecoop College kunnen 
bijwonen. We merken hoezeer we dat gemist hebben: het samen zingen en bidden, elkaar even groeten 
voorafgaand aan de dienst, wat bijpraten tijdens de koffie. Dat is het warme gemeenteleven waarmee 
we vertrouwd zijn! Nu er verruiming is gekomen in de maatregelen, kijken we vooruit naar de 
vormgeving van de erediensten. 
 

De afgelopen weken zijn de diensten op zaterdagmorgen opgenomen in een lege aula. We zijn 
bevoorrecht en dankbaar dat een aantal gemeenteleden dit heeft mogelijk gemaakt.  
Op 25 mei heeft de kerkenraad van De Rank besloten dat vanaf 6 juni de erediensten in het Coenecoop 
College worden opengesteld voor 30 gemeenteleden, inclusief vaste medewerkers zoals de koster, 
ouderling en diaken, technici en musici. Hierbij houden we ons aan de maatregelen van het RIVM. 
Vanaf 21 juni zullen de erediensten weer plaatsvinden op zondagmorgen. In het kerkenraadsoverleg van 
22 juni wordt bekeken of en wanneer we (geleidelijk) kunnen opschalen naar 100 gemeenteleden. 
Hieronder zetten we even op een rij hoe de erediensten in de maanden juni vorm gegeven worden. 
 

 

Welke gemeenteleden komen naar de dienst in het Coenecoop College? 

o Naast de vaste medewerkers kunnen er nog ongeveer 15 andere gemeenteleden worden 
uitgenodigd. Via een oproep in de Zondagsbrief kunt u zich aanmelden; wilt u dat vóór dinsdag 
doen? U krijgt dan van uw ouderling sowieso een reactie. Per dienst worden gemeenteleden uit 
een van de wijken uitgenodigd (te weten noord, zuid, west en oost). Als er bijzondere diensten zijn, 
zoals een doopdienst, wordt gemeenteleden op een andere manier uitgenodigd. 

 Hoe laat word ik zondagmorgen verwacht en wat gebeurt er dan? 

o Wil je tussen 9.40 en 9.50 uur naar het Coenecoop College komen en buiten op anderhalve meter 
afstand van elkaar wachten. Mensen uit één gezin kunnen natuurlijk dichter bij elkaar staan. 

o De dienstdoende diaken roept je naar binnen en vraagt je om je handen te desinfecteren.  
o Een koster brengt je naar je plaats.  
o De jassen worden niet opgehangen in de garderobe, maar meegenomen naar de zitplaats.  
o In de dienst wordt muziek gemaakt door een pianist / organist en een of twee zangers. Voor de 

aanwezige gemeenteleden geldt, helaas!, niet zingen om geen luchtdeeltjes te verspreiden.  
o Na de dienst verlaten gemeenteleden om beurten de kerkzaal. Koffiedrinken is helaas niet mogelijk. 

Uiteraard kan op gepaste afstand op het schoolplein wel nagepraat worden. 
o Alleen in noodgevallen kan één van de toiletten in de buurt van de aula gebruikt worden. 
o Er wordt nog geen fysieke collecte in de zaal gehouden. U kunt uw gaven overmaken via het 

rekeningnummer dat in de Zondagsbrief vermeld staat.  
o Er is voorlopig nog geen kindernevendienst en crèche in het Coenecoop College. 

 
Uiteraard is van belang dat geen je gezondheidsklachten - zoals verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn 
en/of koorts – hebt, wanneer je naar de dienst komt. 
En: er is in het Coenecoop College een goede airconditioning aanwezig die verse (buiten) lucht 
circuleert. Bij goed weer zullen ook enkele deuren open gelaten worden. 
 
Heeft u nog vragen en / of opmerkingen? Laat het ons gerust weten. 
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