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Aanleiding 
In lijn met de nieuwe maatregelen stellen we als gemeente De Rank ook ons beleid weer 
bij. Het aantal besmettingen loopt sterk op en gaat ook Waddinxveen en onze gemeente 
niet voorbij. Daarom willen we zorgvuldig zijn in het naleven van de verschillende 
maatregelen. 

 

Bijstelling beleid t.a.v. corona in De Rank 
Het aantal mensen dat zich kan aanmelden voor de kerkdiensten wordt voorlopig 
afgeschaald naar dertig (30). Dat is exclusief de 'medewerkers', zoals koster, technici, 
muzikanten en ambtsdragers. Dit naar aanleiding van het overleg dat minister 
Grapperhaus met de kerken heeft gehad op maandag 5 oktober. 

Daarnaast geven we het dringende advies aan bezoekers van de diensten om bij 
binnenkomst en het weggaan een mondkapje te dragen. Eenmaal op uw plaats mag het 
mondkapje af. 

 

Avonddiensten 
Omdat in de morgendienst nu minder gemeenteleden aanwezig kunnen zijn, willen we 
gelegenheid gaan bieden om ook ’s avonds een dienst bij te wonen. Ook daar is helaas 
geen ruimte voor gemeentezang. Vooralsnog vinden we dat niet verantwoord. Deze 
avonddiensten kunnen thuis alleen via Kerkomroep beluisterd worden; er is geen 
YouTube uitzending. 

Op zondag 11 oktober zal de eerste avonddienst weer worden gehouden. Onze 
wijkpredikant Harald Overeem hoopt dan voor te gaan. Deze dienst zal het karakter 
hebben van een gespreksdienst met als actueel thema "Hoe blijven we geloven en hoe 
zoeken we verbinding?". Ook voor deze avonddienst moet u zich via de website 
aanmelden: http://aanmelden.derankwaddinxveen.nl/ 

 

Belijdenisdienst op 25 oktober 
Op 25 oktober staat er 's middags om 13:30 uur een belijdenisdienst in de Sint-Janskerk in 
Gouda gepland. Of deze dienst op deze locatie door kan gaan wordt in de loop van deze 
week bekend. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u daarover informeren via de 
Zondagsbrief en de website. 

 

Wat te doen als u corona heeft en een kerkdienst in De Rank hebt bezocht? 
Indien u in de week nadat u een kerkdienst hebt bezocht ziekteverschijnselen krijgt en 
positief op het coronavirus (Covid-19) wordt getest, licht dan zo spoedig mogelijk uw 
wijkouderling in. Deze zal in overleg met de Werkgroep Eredienst Nieuwe Stijl bepalen of 
het nodig is dat de overige bezoekers van de dienst worden geïnformeerd. Wij zullen 
hierbij nooit uw naam vermelden.  

http://aanmelden.derankwaddinxveen.nl/
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In principe is er geen reden voor bezorgdheid voor deze bezoekers omdat wij tijdens de 
kerkdiensten de noodzakelijke maatregelen van het RIVM toepassen om besmetting te 
voorkomen. Maar uit voorzorg willen wij de bezoekers van de kerkdienst wel zo spoedig 
mogelijk op de hoogte brengen, zodat zij alert zijn op mogelijke ziekteverschijnselen. 

De wijkouderlingen en hun telefoonnummers zijn: 

- Wijk Noord:  John Spoor ( 0182-524177 ) 
- Wijk Oost: Adri Twigt ( 06-36528722 ) 

  Netty Berkouwer ( 06-25435011 ) 
- Wijk Zuid: Nelly Geluk ( 0182-616284 ) 
- Wjk West: Jeanet van Butzelaar ( 0182-639601 ) 

  Jan Kruithof ( 0182-618846 ) 

 

Tot besluit 
Het zijn vreemde tijden. Het is voor ons steeds weer zoeken en bidden. We geloven dat 
God zijn kerk niet loslaat en daarom houden we goede moed. Blijft u ook bidden voor de 
kerkenraad en voor de gemeente? Heel graag! 

 

Een hartelijke groet ook namens de kerkenraad van De Rank, 

 

 

Werkgroep Eredienst Nieuwe Stijl (WENS) 

Jelle Minnema 
Hennie Molenaar 
Annette Nieuwveld 
Harald Overeem 
Jaap de Roo 

 

Meer informatie en ‘veelgestelde vragen’ over het corona-beleid in De Rank kunt u vinden op: 
http://vragenovercorona.derankwaddinxveen.nl/ 

http://vragenovercorona.derankwaddinxveen.nl/

