
 
 

Zomerplanning van wijkgemeente ‘De Ontmoeting’ 

 

Via ons gemeenteblad Rondom het Woord heeft u al een en ander kunnen lezen over 

‘kerk zijn’ in Corona-tijd. In aanvulling hierop volgt eerst het overzicht van de voorgangers 

in de erediensten in de komende twee maanden: 

Datum Morgendienst Avonddienst 
   
   5 juli 2020 ds. B. de Bruin ds. S. Doolaard 

 12 juli 2020 dhr. P. Riemens ds. B. de Bruin 
 19 juli 2020 ds. B. de Bruin dr. P. Visser 
 26 juli 2020 ds. W. van de Woestijne ds. J. Quist 

   
   
  2 augustus 2020 ds. C. Bijman dhr. P. Riemens 
  9 augustus 2020 ds. E. van den Ham dhr. P. Riemens 
 16 augustus 2020 ds. G. van Goch ds. J. Quist 
 23 augustus 2020 ds. B. de Bruin ds. E. vd Poel 
 30 augustus 2020 ds. B. de Bruin ds. P. van de Kraan 

 

Na de ‘sociale distantie’ in de afgelopen maanden, zal er in de komende maand gelukkig 

veel ten goede veranderen: de kerkdeuren gaat weer open! Vanaf zondag 19 juli kunnen we 

elkaar als gemeenteleden weer begroeten in de Ontmoetingskerk. Weliswaar in een 

‘anderhalve meter-kerk’ en dus met maximaal 200 bezoekers per dienst, maar we mogen 

elkaar weer ontmoeten! 

Uitgangspunt is dat u erop mag vertrouwen dat de Ontmoetingskerk een veilige plek is, ook 

in Corona-tijd. De komende twee weken staan in het teken van de verdere voorbereiding. 

Waar moet u dan zoal aan denken? Om te beginnen het voorwerk rondom het 

ventilatiesysteem in de kerk. Maar ook: het uitnodigingsbeleid, het registratiesysteem en 

alle overige maatregelen in de kerk. 

Er is ook een nieuwe rol in en rond de kerkdiensten: de rol van gastvrouw of gastheer. 

Geen BOA dus, maar een bijzonder gastvrij ingesteld gemeentelid. Deze gemeenteleden zijn 

het directe aanspreekpunt voor de bezoekers in de dienst. Ze zorgen in alle veranderingen 

voor duidelijkheid voor de bezoekers van de diensten.  

Wilt u gastvrouw of gastheer zijn?  

Meld u zich dan aan bij de scriba: scriba@ontmoetingmiddelburg.nl 

Na de Corona-versoepelingen betekent het dat er per kerkdienst ± 200 mensen kunnen 

inschrijven in de anderhalve meter-kerk. Hierover zullen wij u binnenkort informeren. 

Zoals u hebt kunnen lezen, beschouwt de kerkenraad dit als het ‘tijdelijke abnormaal’. 

 

Wij bidden onze overheid inzicht en wijsheid toe in het bestrijden van deze crisis. 
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