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Naar aanleiding van de persconferentie van zaterdag 18 december heeft het CIO (Interkerkelijk Contact 
in Overheidszaken) en de landelijke PKN haar advies uitgebracht over het houden van kerkdiensten in de 
komende periode.  
 
Het advies luidt:  Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te 

maken. Als er redenen zijn – in uitzonderlijke gevallen – om fysieke diensten te 
houden, met name de komende feestdagen, dan met maximaal 50 personen op 
anderhalve meter afstand. 

 
Op basis van dit advies heeft de kerkenraad besloten over te gaan op onlinediensten die vooralsnog 
alleen te beluisteren zijn (audio). Een werkgroep is bezig om te onderzoeken of het technisch, 
organisatorisch en financieel haalbaar is om daar (live) beelden aan toe te voegen. 
Tijdens deze diensten zijn aanwezig de benodigde functionarissen zoals dominee, ambtsdragers, koster, 
organist, etc. De kerkenraad heeft besloten dat deze diensten mogen worden uitgebreid met maximaal 
25 bezoekers. Hierbij gelden de volgende regels: 
 
1. U voldoet aan de basisregels: was vaak en goed uw handen, houd 1,5 meter afstand en blijf thuis 

bij klachten; 
 

2. U dient zich uiterlijk 1 dag van tevoren vóór 18.00 uur - voor iedere dienst - aan te melden bij de 
scriba via scriba@pknlieren.nl of 06 5519 2660. Er geldt: Vol is vol! 

 

3. U draagt bij binnenkomst een mondkapje en ontsmet uw handen; 
 

4. De ouderling van dienst wijst u een zitplaats aan; 
 

5. U blijft tijdens de dienst zitten en er wordt gedempt meegezongen; 
 

6. Bij het verlaten van de kerk doet u weer het mondkapje op en de ouderling van dienst geeft aan in 
welke volgorde u de kerk verlaat; 

 

7. Eenmaal buiten, gaat u  direct naar huis en blijft u niet buiten staan om met elkaar na te praten. 
 

 

 scriba Martien Hertgers.
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