
Protestantse Gemeente Wildervank 

 

 
VAN DE KERKENRAAD 

 
 

AAN DE LEDEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE WILDERVANK 

 
HET DERTIENDE BERICHT OVER COVID-19 

 
 
 Beste gemeenteleden, 
 
 Zoals u weet heeft de overheid de covid-maatregelen in verband met de vele 
besmettingen weer opnieuw aangescherpt. 
 

Dat betekend dat wij als kerk onze maatregelen ook weer moeten aanpassen. 
 

 Kort gezegd is dat dit: 
  

 voorop blijft staan ieders eigen verantwoordelijkheid, voor zichzelf en voor 
elkaar; 

 bij ziekte thuisblijven; 
 de anderhalve meter wordt weer in acht genomen; 
 de nodige hanghygiëne hanteren en bij het verplaatsen een mondkapje dragen; 
 de kerk via de zijdeuren verlaten, waar ook de collecteschalen zullen staan; 
 na de dienst is er geen koffiedrinken; 
 tot nader order kan er geen gebruik van de autodienst worden gemaakt; 
 wij gaan niet controleren op covidpas of testresultaat, want het principe van de kerk 

blijft dat ieder welkom moet zijn. 
 

 
 Wat betreft het bezoekwerk: ds. Grashoff kan gewoon op bezoek komen. Ook onze 
stagiaire Nynke Hollander is hiervoor via de scriba beschikbaar en vrijgesteld. 
 
 

LET OP! De laatste wijzigingen staan altijd op onze website of Facebook-pagina. 
 

Website   : https://www.protestants-wildervank.nl/  
Facebook   : https://nl-nl.facebook.com/PKNWildervank  

Kerkomroep  : https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10592 
YouTube (kerk)  : https://bit.ly/WildervankPKN 
 
Kabelkrant/SKV  : SKV kanaal 996 of 905 

 
Advies CIO  : https://www.cioweb.nl/geef-elkaar-de-ruimte/ 
Advies PKN  : https://protestantsekerk.nl/thema/coronavirus/ 

 
 
  

WAAR VINDT U ALLES EN HOE HOUDT U CONTACT? 
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 Vragen over kerkewerk naar de scriba: Gerda Kloosterhuis, scriba@protestants-
wildervank.nl, telefoon: 0598 621000. 
 

 Pastorale vragen naar ouderling of contactpersoon, of naar de predikant, ds. 
Marien Grashoff, predikant@protestants-wildervank.nl, telefoon 0598 857272. 
 

 Liturgie en lezingen op onze eigen website: https://www.protestants-wildervank.nl. 
Klik in de kalender op de datum, dan op 'Lees meer...' en download ze. 
 

 Zondagsbrief aan- of afmelden: verzendlijst@protestants-wildervank.nl 
 
 

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Wildervank 

13 november 2021 
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