
4e informatiebrief rondom het coronavirus van de Protestantse Gemeente te Heiloo 
 
Heiloo, 24 juni 2020 
 
Lieve gemeenteleden, 
 
Het is precies drie maanden na het verschijnen van de eerste brief over ons gemeente-zijn in 
de coronacrisis. Gelukkig zijn in de afgelopen tijd allerlei versoepelingen ingegaan. De 
samenleving zit steeds minder op slot. We zijn blij dat we u in deze brief kunnen informeren 
over het opstarten van onze kerkdiensten waar we op zondag 5 juli mee willen beginnen. 
Naast de blijdschap daarover moeten we u melden dat er verschillende restricties aan zijn 
verbonden. We moeten er mee leven dat het virus nog steeds niet is uitgedoofd. Dat 
betekent dat dingen die anders vanzelfsprekend zijn nu nog niet mogelijk zijn. Dat zal 
wennen zijn. Wij hopen dat we, ondanks de restricties ook weer samen in de kerk kunnen 
vieren.  
Op zondag naar de kerk 
De kerkenraad heeft een protocol opgesteld in navolging van de richtlijnen van de RIVM en 
de landelijke kerk. Dat betekent concreet het volgende: 
 
- U wordt gevraagd zich van tevoren aan te melden via de website. 
Lukt dat niet dan kunt u telefonisch aanmelden bij  
     06-20015929 (Fia Brouwer de Koning) of 
     06-21274281 (Jan Bras)  
Dat kan op:   vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en  
   zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
 
- In de Ter Coulsterkerk is ruimte voor 80 kerkgangers. 
 
- de kerkzaal is ingericht op 1,5 meter afstand.  
Bij aankomst wordt geïnformeerd naar uw gezondheid en die van uw huisgenoten. 
 
- in de hal wordt u verzocht uw handen te desinfecteren 
 
- u mag uw jas meenemen naar de kerkzaal want de garderobe is afgesloten 
 
- u krijgt een plekje toegewezen door de gastheer of gastvrouw 
 
- u wordt verzocht ruim op tijd aanwezig te zijn om opstoppingen te voorkomen 
 
- er wordt tijdens de dienst niet gezongen of geneuried  
 
- er worden geen liedboeken uitgereikt 
 
- tijdens de dienst gaat de collectezak niet rond maar bij de uitgang staat een 
mandje/schaal klaar waar u uw donatie in kwijt kunt. De inhoud wordt gedeeld naar 
rato door Diaconie en Kerk 

Goed bewaren! 



 
- na de zegen mag u weer even gaan zitten en zal de gastheer of gastvrouw u naar de 
uitgang begeleiden. 
 
- maak zo weinig mogelijk gebruik van de toiletten. Na het gebruik graag het toilet 
ontsmetten met de aldaar aanwezige materialen. 
 
- er is na de dienst helaas nog geen koffiedrinken, denkt u er ook aan om buiten op het 
kerkplein ruimte te maken en 1,5 meter afstand te houden? 
 
Het uitgebreide gebruiksplan kunt u op de website lezen. 
 
Welkom op zondag 
Misschien denkt u bij al deze regels: ‘maar dan blijf ik thuis’. Een aantal regels passen ook 
niet bij hoe we graag kerk willen zijn. Maar het is belangrijk dat wanneer u in de kerk bent u 
zich ook veilig kunt voelen en weet dat er alles aan gedaan is om hieraan te werken. 
En wij hopen dat u er ook aan mee wilt werken. 
 
Ondertussen zijn de pastores samen met de kerkmusici aan het nadenken over 
mogelijkheden over muziek, beeld en vormen van samenspraak 
Weet dat u van harte welkom bent en dat we ons verheugen elkaar weer te ontmoeten. 
 
Het is met verdriet dat we moeten melden dat er voorlopig geen autodienst is, omdat de 1,5 
meterregel daarbij niet is te handhaven. 
Wij zullen dan ook doorgaan met proberen goed te beluisteren diensten te verzorgen. De 
kerkenraad denkt na over een beeldverbinding maar dit vraagt de nodige voorbereidingstijd. 
 
Welkom door de week 
Vanaf begin juni wordt er de mogelijkheid geboden om door de week de kerk te bezoeken, 
een kaarsje aan te steken, naar de muziek te luisteren of even met de pastor of gastheer en 
gastvrouw te spreken. Hier gaan we tijdens de zomermaanden mee door maar vanaf 8 juli 
alleen op de woensdag. U bent welkom in de Ter Coulsterkerk van 11.00 - 13.00 uur. Bij 
mooi weer wordt buiten ook een klein terrasje gemaakt waar u met elkaar kunt praten onder 
het genot van een kopje koffie. Tevens is er in dekerk een tentoonstelling/verkoop van de 
schilderijen van de vorig jaar overleden Jan Filé, waarvan de opbrengst gedoneerd wordt aan 
de Ter Coulsterkerk. 
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