
Aan: Leden Wijkkerkenraad, leden werkgroepen, kosters e.d. 

Datum: 21 februari 2022 

Betreft: Gebruiksregels in de Blije Mare i.v.m. de nieuwe 
coronamaatregelen n.a.v. persconferentie 25-1-2022.  

Erediensten in de Immanuelkerk 
Iedere  zondag  worden  om  10.00uur  naast  de  online diensten  de  wekelijkse 
zondagse eredienst in de Immanuelkerk van de Blije Mare gehouden. Het aantal 
zitplaatsen  in  de  kerkzaal  is  geen  beperking  meer  en  het  aanmelden  voor  de 
zondagse eredienst vervalt.

Rechts in de kerkzaal is een deel ingericht waarbij de stoelen op 1,5 meter van 
elkaar zijn geplaatst. Dit is specifiek voor de gemeenteleden die om één of andere 
reden voldoende afstand willen houden. 

PROTOCOL TER VOORKOMING VAN VERSPREIDING VAN HET 
CORONA-VIRUS

 Blijf thuis als u zich ziek voelt en laat je testen  
 Blijf thuis bij verkoudheidsklachten  
 Wordt ter plekke geconstateerd dat u deze verschijnselen toch heeft, dan kunt  

u de kerk niet binnengaan.
 Het dragen van een mondkapje is niet verplicht. 
 Gebruik van de in- en uitgang aan de Kajakstraat en aan de Wielingenweg is  

weer mogelijk.

Zang en muziek
Er mag gezongen worden en er mag muziek worden gemaakt in de kerkzaal. 
De kerkzaal zal tijdens de eredienst maximaal worden geventileerd.

Gastheer/gastvrouw

De dienstdoende gastheer/gastvrouw dient tijdig in de Bije Mare aanwezig te zijn. 
Circa 30 minuten voor de aanvang van de dienst. De gastheer/gastvrouw heet bij de 
ingang van de kerkzaal de kerkgangers welkom. Aan de kerkgangers wordt per gezin 
een zondagsbrief uitgereikt door de gastheer/gastvrouw. De kerkgangers met een 
slecht zicht krijgen een zondagsbrief met grote letters pakken. 

Betreden kerkzaal door dienstdoende ambtsdragers.

Tijdens het betreden van de kerkzaal is het niet noodzakelijk dat er door de 
dienstdoende ambtsdragers een mondkapje wordt gedragen.

Collecteren (Moet nog besproken worden met de Diaconie, dus onderstaande geldt tot nader 
orde!)
Het collecteren met het rondgaan van de collectezakken, zoals voor de uitbraak van 
corona, is voorlopig nog niet mogelijk. Er worden bij de uitgang 3 collectezakken 



(voor collecte diaconie-eredienst-onderhoud gebouwen) in een rek geplaatst, waarin 
u uw bijdrage kan deponeren. Er is aangegeven of het de 1e –, 2e – en 3e collecte 
betreft. 

Koffiedrinken na de dienst

Na de eredienst is er mogelijkheid tot koffiedrinken in de hal. 

Gebruik toiletten

Gebruik van de toiletten is mogelijk. 

Gebruik Consistorie

De consistorie  van de Immanuelkerk  wordt  gebruikt   zoals  voor  de  uitbraak van 
corona. 

Kinderoppas

Gemeenteleden kunnen hun kinderen naar de kinderoppas brengen. 

Kindernevendienst

Het houden van een kindernevendienst is mogelijk. 

Avondmaal (Moet nog besproken worden met betrokkenen, dus onderstaande geldt tot nader 
orde!)

Avondmaal kan gevierd worden. In de hal, bij het halletje, staat een tafel met daarop 
bekertjes met wijn/druivensap en daarop een bordje met een stuk brood met daarbij/-
over een servetje (Frans en Els de Boer verzorgen dit). Het idee is dat bij 
binnenkomst de mensen dit zelf pakken en meenemen naar hun plek en daar even  
het bekertje met wijn/druivensap en het stukje brood bewaren onder hun stoel op het 
meegenomen bordje. Er staat een diaken bij deze tafel voor uitleg en waar nodig 
assistentie. De diaken assisteert ook in de viering waar dat nodig is. Wellicht is het 
handig als er voor hen ook een poetsdoek voor de vloer is, voor als er onverhoopt 
iets omvalt? 

Het avondmaal is aan het begin van de dienst. Dan hoeven mensen niet de hele tijd  
op te letten dat hun bekertje nog rechtop staat. Op de door de predikant gegeven 
teken vieren we dan allen tegelijkertijd avondmaal, op onze eigen plek. 

Bij het avondmaal wordt de zondagsbrief niet uitgereikt door de gastheer/gastvrouw 
maar vindt iedere kerkganger dit op haar/zijn stoel. 

Doop

De predikant mag de doop uitvoeren. 

Kerkrijden



Met de kerkrijders en met de mensen die opgehaald willen worden zijn afspraken 
gemaakt hoe dat in z’n werk gaat. Voor vragen daarover kunt u contact opnemen 
met Jan Moser (telefoon 072-5616631)

Gebruik Immanuelkerk en de zalen voor vergaderingen

De Immanuelkerk als ook de zalen en de hal kunnen weer gebruikt worden. 

Tevens geldt hiervoor:
 Blijf thuis als u zich ziek voelt en laat je testen  
 Blijf thuis bij verkoudheidsklachten  
 Wordt ter plekke geconstateerd dat u deze verschijnselen toch heeft, dan kunt  

u de kerk niet binnengaan.
 Betreden kerkelijk centrum via ingang Kajakstraat.
 Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.
 Door de week is, indien de gastvrouw(en) aanwezig zijn, de keuken open voor  

het schenken van koffie en thee. 
 Uit de kerkzaal en of de gebruikte zaal verlaat u het kerkcentrum weer via de 

ingang Kajakstraat.

Wil men een zaal reserveren dan kan men zich richten tot één van de gastvrouwen 
of gebruik maken van het e-mail adres van de Blije Mare.

Voor de volledigheid de telefoonnummers van de gastvrouwen:

 Asha : 06-141 908 58
 Bianca  : 06-439 898 50


