
Op weg naar (nieuw) normaal 
 
Vanaf 1 juli gaan volgens de Covid19 richtlijnen kerkdiensten met 100 personen weer tot de 
mogelijkheden behoren. Met als restrictie dat de deelnemers geen griepverschijnselen hebben, er 
voldoende ontsmettingsmateriaal aanwezig is, de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan worden en er 
niet gezongen wordt. 
Met in achtneming van deze zaken heeft de wijkkerkenraad van Vredenoord besloten dat we vanaf 5 
juli samenkomsten gaan houden in de Adventskerk en de Opstandingskerk. De ene zondag in het ene 
gebouw, de zondag erop in het andere. En ja, we zullen er niet kunnen zingen. We kunnen er ook 
niet met honderd tegelijk in, willen we 1,5 meter afstand kunnen bewaren. We zullen ook geen koffie 
kunnen drinken na afloop. Maar we kunnen wel sámen zijn, elkaar zien, op 1,5 meter afstand naar 
elkaar zwaaien en met elkaar de woorden delen uit de Schriften, luisteren naar muziek en ons in 
gebeden richten op de Allerhoogste. En dat is na zo’n lange tijd van op zondag gesloten gebouwen 
alweer een hele stap vooruit!  
Zoals gezegd kunnen er geen 100 mensen in onze vierplekken. De Opstandingskerk heeft plek voor 
ongeveer 60 gemeenteleden. De Adventskerk voor ongeveer 70. Dit betekent dat het noodzakelijk is 
om uw aanwezigheid bij een zondagse samenkomst van te voren te melden. Aanmelden voor zondag 
kan elke week tot de vrijdag (18.00 u.) eraan voorafgaand, via emailadres: aanmelden@vredenoord-
assen.nl . In de mail geeft u aan met hoeveel personen u wilt komen. Blijkt de lijst vol te zijn, dan 
krijgt u een mailbericht terug met de mogelijkheid om u te laten noteren voor de eerstvolgende 
zondag erna. Inschrijving gebeurt in volgorde van aanmelding. Op de zondag zelf zult u bij de deur 
ontvangen worden door een ambtsdrager die u middels een checklist zal vragen naar uw gezondheid. 
Wie hoest, niest, opeens klachten van kortademigheid heeft gekregen, of een andere Covid 19 
gerelateerde verschijnselen heeft, wordt verzocht weer naar huis te gaan. 
Dat klinkt heel drastisch en ook wat ongastvrij (niet helemaal des kerks), maar zo zijn de regels die in 
het nieuwe normaal van deze periode gelden. De checklist kunt u terugvinden op onze website: 
www.vredenoord-assen.nl . Op de website staan ook de overige maatregelen die we treffen om ons 
zo goed mogelijk te kunnen houden aan de afstands- en hygiëneregels in de kerkgebouwen. Het is 
zinvol om deze zaken van te voren door te lezen om een beetje voorbereid te zijn. Uit de onlangs 
gehouden enquête in wijkgemeente Vredenoord is gebleken dat het verlangen om weer samen te 
komen onder het dak van een van onze vierplekken ongeveer net zo groot is als de aarzeling om dat 
te doen. Er zullen dus ook mensen zijn die het nog niet zien zitten om de stap naar het kerkgebouw 
te maken. Om die reden zullen we daarom naast de samenkomsten op zondagmorgen óók 
kerkdienstuitzendingen blijven maken, die via Youtube te volgen zijn. 
In de zomerweken zullen die kerkdienstuitzendingen verzorgd worden door afwisselend de 
voorgangers van De Drieklank en van Vredenoord. Deze uitzendingen worden in De Bron opgenomen 
op de wijze zoals dat steeds is gedaan in de afgelopen weken. Ook ná de zomervakantie, zeker tot en 
met 13 september, gaan we op vergelijkbare wijze verder met ‘live’ samenkomsten in afwisselend de 
Adventskerk en de Opstandingskerk en met anderzijds de uitzendingen. We verwachten dat rond die 
tijd nieuwe landelijke richtlijnen door de overheid worden afgekondigd, die wellicht tot nieuw beleid 
kunnen leiden. Het is een heel verhaal. U doet er verstandig aan om dit bericht, als u dat kunt, uit te 
(laten) printen of op uw computer of tablet op te slaan zodat u het makkelijk nog eens kunt nalezen. 
Tot slot volgt hieronder het schema van de zondagen in juli:  



- 5 juli verzorgt ds. Harry Harmsen van De Drieklank de kerkdienstuitzending via Youtube. Om 
10.00 uur is er in de Adventskerk een samenkomst, waarin ds. Helene van Noord voorganger 
is. (opgave via: aanmelden@vredenoord-assen.nl ) 

- 12 juli verzorgt ds. Helene van Noord van Vredenoord de kerkdienstuitzending via Youtube 
Om 10.00 uur is er in de Opstandingskerk een samenkomst, waarin pastoraalwerker Joke van 
Beveren voorganger is. (opgave via: aanmelden@vredenoord-assen.nl ) 

- 19 juli verzorgt ds. Peter van de Peppel van de Drieklank de kerkdienstuitzending via Youtube 
Om 10.00 uur is er in de Adventskerk een samenkomst, waarin ds. Roeland Busschers 
voorganger is. (opgave via: aanmelden@vredenoord-assen.nl ) 

- 26 juli verzorgt ds. Roeland Busschers van Vredenoord de kerkdienstuitzending via Youtube 
(deze wordt van te voren op zaterdagmiddag opgenomen) Om 10.00 uur is er in de 
Opstandingskerk een samenkomst, waarin ds. Roeland Busschers voorganger is. (opgave via: 
aanmelden@vredenoord-assen.nl )  

 
Namens de wijkkerkenraad en mijn collega’s Joke en 
Roeland wens ik u alle goeds toe en hopelijk tot ziens 
op een zondag onder een van de beide daken! 
 Helène van Noord 


