
Update Coronamaatregelen 

De Algemene Kerkenraad heeft naar aanleiding van de laatste persconferentie de 
coronamaatregelen aangepast. 

Kerkdiensten zondag 23 januari: 
Bezoekers zijn welkom bij de kerkdiensten in de Höftekerk en in De Opgang. In 
de Hessenwegkerk zal een online kerkdienst plaatsvinden zonder bezoekers. 

Kerkdiensten zondag 30 januari: 
Bezoekers zijn welkom bij de kerkdiensten in de Höftekerk en de 
Hessenwegkerk. In De Opgang zal een online “Baaldervelddienst” plaatsvinden 
zonder bezoekers. 

Opmerking: 
De twee online diensten op 23 januari in de Hessenwegkerk en op 30 januari in 
De Opgang zijn zonder bezoekers omdat deze diensten al voorbereid waren als 
online diensten. 

Algemene aandachtspunten: 
Houdt 1,5m afstand,  draag een mondkapje bij binnenkomst en vertrek, 
desinfecteer je handen bij binnenkomst 
volg de instructies van de kosters/coördinatoren op,  zingen tijdens diensten is 
toegestaan, vooraf aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst hoeft niet, 
voorlopig geen koffiedrinken, zowel na kerkdiensten, na repetities koren of na 
andere activiteiten.  

Kerkdiensten vanaf zondag 6 februari: 
Onder voorbehoud van eventuele maatregelen van de overheid en de adviezen 
van PKN landelijk geldt vanaf 6 februari het volgende m.b.t. kerkdiensten: 

•in de Höftekerk, de Hessenwegkerk en de Opgang zijn diensten gepland met 
bezoekers . 
•In de wijken Marslanden, Baalder en Baalderveld kunnen er eveneens 
kerkdiensten met bezoekers georganiseerd worden, dit ter beoordeling aan de 
wijkkerkenraden. 
•Vanaf 1 februari geldt het oorspronkelijke (preek)rooster voor de 
kerkdiensten (zie website PKN Hardenberg-Heemse). 

Overige versoepelingen: 
•Kerkelijk gebouwen zijn zowel overdag als ’s avonds weer open voor andere 
activiteiten 
•Voor vergaderingen geldt een maximale groepsgrootte van 15 personen. 
•Zangkoren mogen weer oefenen in de kerkelijke gebouwen (buffet tijdens en 
na repetities van koren  gesloten). 

Algemene aandachtspunten:  
•Houdt 1,5m afstand 
•Draag een mondkapje bij binnenkomst en vertrek 
•Desinfecteer je handen bij binnenkomst 
•Volg de instructies van de kosters/coördinatoren op 
•Zingen tijdens diensten is toegestaan. 
•Vooraf aanmelden voor het bezoeken van een kerkdienst hoeft niet. 
•Voorlopig geen koffiedrinken, zowel na kerkdiensten, na repetities koren of 
na andere activiteiten.


