
Gereformeerde Kerk te Vollenhove 

 

Vollenhove, 19 juni 2020 

Aan de gemeenteleden van de Mariakerk 

Uitnodiging 

Na ruim 3 maanden maken de versoepeling van de maatregelen rondom het tegengaan van 

het corona-virus het mogelijk om op aangepaste wijze weer een kerkdienst te houden. Vorige 

week heeft u/jullie over de wijze waarop al iets kunnen lezen in het Nieuwsportaal. Vanaf 

zondag 5 juli kan de kerkdienst weer fysiek bezocht worden en dit bericht kunt u/jullie hierbij 

als uitnodiging beschouwen. Deze uitnodiging is natuurlijk ook aan de kinderen! 

2 groepen verdeeld in wijken 

Het is belangrijk om de onderlinge afstand zo veel mogelijk in acht te nemen en daarom 

hebben we de gemeente vooralsnog ingedeeld in 2 groepen wijken (zie indeling onderaan 

deze brief). Gemeenteleden uit Wijk 1, 2 en 3 zijn in de oneven weken uitgenodigd en 

gemeenteleden uit de Wijken 4, 5, 6 en 7 in de even weken. We starten op 5 juli in de oneven 

week voor Wijk 1, 2 en 3. De bewoners van Nieuw Clarenberg kunnen, indien gewenst, zelf een 

keus maken voor een zondag. Om teleurstelling te voorkomen, komt u a.u.b. op tijd naar de 

kerk? Er is plaats voor ongeveer 60 personen …. vol is vol… 

Autodienst en oppasdienst 

Er is geen autodienst en oppasdienst beschikbaar de komende periode.  

1,5 meter is de norm 

Zowel binnen als buiten de kerk houden we zo veel mogelijk de 1,5 meter-regel aan. Mensen 

uit hetzelfde huishouden mogen naast elkaar zitten. Er is een coördinator aanwezig om u/jullie 

naar de plaats te begeleiden. Wilt u uw jas meenemen in de kerk. 

Hygiëne en voorzorgsmaatregelen 

Net zoals u gewend bent bij bijvoorbeeld winkels zullen er desinfectie-doekjes, gel etc 

aanwezig zijn. We vragen u thuis te blijven als u of een gezinslid klachten Corona gerelateerde 

klachten heeft. 

Zingen 

Gemeentezang wordt op dit moment afgeraden. We vullen dit in met een aantal voorzangers. 

Wil je hieraan meedoen dan kun je je opgeven bij Geke Winters, gekewinters@hetnet.nl of via 

06 22591251 

Uitgaan en koffie drinken 

Het verlaten van de kerk gaat zoals wij al gewend zijn, maar houdt hierbij de 1,5 meter in acht. 

Er is voorlopig geen koffie na de dienst. 

mailto:gekewinters@hetnet.nl


 

Collectes 

Bij het uitgaan van de kerk staan 2 bussen waar u uw bijdrage in kan laten vallen. 1e is bestemd 

voor het doel van die zondag en de 2e voor het onderhoud van de kerk. Dit wordt aangegeven. 

Sacramenten 

Het avondmaal wordt voorlopig niet gevierd. Voor wat betreft de andere sacramenten zijn er 

op dit moment mogelijkheden en gaat in overleg en overeenstemming.   

Gebruiksplan 

Eind volgende week is het gebruiksplan te lezen op de website van de Mariakerk. Het is een 

dynamisch document en wanneer nodig zullen we deze updaten.  

Online-dienst 

Natuurlijk is de dienst, zoals u gewend bent, online mee te kijken en luisteren. Via de website 

van de Mariakerk kunt u de link aanklikken of via www.kerkdienstgemist.nl zoek uw kerk. 

 

Het is bijzonder vreemd om deze ingrijpende maatregelen te nemen. Vooral het niet open 

kunnen stellen van de kerk voor iedereen gaat tegen alles in waar we als kerk voor staan. We 

vragen om uw begrip maar bovenal om Gods nabijheid in dagen van zorg en om Zijn zegen 

over alles wat we met en voor elkaar wél kunnen doen! 

Heeft u vragen/opmerkingen of anders, laat u dit dan weten via scriba@maria-kerk.nl of 0527-

861020?  

Namens de kerkenraad,  

het scribaat van de Mariakerk, Karin IJspeerd en Marcel Muizelaar 

 

Wijkindeling 

Wijk 1: Aak – Schouw – Steiger – Anker – Kade – Mast  – Punter –Zwaard – Botter – Bons 

Wijk 2: de Voorst – Doeveslag – van Middachtenstraat – Voorslag – Zeekampen – Pluut – 

Reling – Roer – Schouw – Schuit 

Wijk 3: Bisschopstraat – Groenestraat – Kerkstraat – Voorpoort - Noordwal  

Wijk 4: de Cartouwe – het Vosken – Meester Kroezestraat – Weg van Rollecate – ’t Engelse Bos 

- Weg van Twee Nijenhuizen – Kloosterweg – Zuurbeek – Bergkampen – de Hoogte – Heetveld 

– Kadoelen – Moespot – Zuiderzeeweg  

Wijk 5: Achter de Hare – R. van Diepholtstraat – F. van Wevelikhovenstraat – G. van 

Rhenenlaan 11-13 – George Schenckstraat – Joan Vuistpad – van Hearsholtelaan – Leeuwte – 

Oppen Swolle – Lisdodde  

Wijk 6: D. van Bourgondiëstraat – D. van de Arestraat – G. van Rhenenlaan 28-47 – H. van 

Beierenstraat – J. van Raesfeldstraat – J. van Dieststraat – van Brederodestraat  

Wijk 7: Bentstraat – Canneveltstraat – Haven – van Smirrenstraat – Voorslag – Gasthuisstraat –  

Heilige Geeststeeg – het Goor – Kerkplein – Visscherstraat – Clarenberglaan – Doelenstraat – 

Molenberg – Voorpoort – Productieweg – Ettenlandseweg – Hendric Stevinstraat  – Oude Vlie 

– Roderveld  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:scriba@maria-kerk.nl

