
Contact: contact@vrijzinnigenhoekschewaard.nl  
Info, maar ook voor aan- en afmelden voor de nieuwsbrief: www.vrijzinnigenhoekschewaard.nl  

      

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wat is er nog meer te doen de komende weken? 

23 aug. GEEN DIENST wegens 
zomerrooster 
 
30 aug.: 10.30 uur: Dienst o.l.v. 
Mw. Ds. L. Lafeber (PKN) 

31 aug: 20.00 uur Cursus in 
Wonderen o.l.v. Erik Besteman 
Wel even aanmelden! 
 
1 sept: 10.30 uur Startzondag. 
Info volgt nog 

Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard  

Zondag 16 augustus is er een dienst o.l.v. Dhr. P. Overdiep. 
Het thema voor deze bijeenkomst is nog niet bekend.  
Zodra wij dit weten, kunt dat lezen op onze website. 
Het orgel wordt zondag bespeeld door Gerrit Valk. 
 
Het is noodzakelijk zich van te voren aan te melden. Dat kan 
tot zaterdag 15 augustus 12.00 uur via vrijzinnigen@gmail.com 
of via 0625065860. 

Wij hanteren een protocol wegens de maatregelen rondom de 
Corona-crisis. U vindt het protocol op de volgende pagina. 

 

Zondag 16 augustus 10.30 uur is er een  
dienst o.l.v. Dhr. P. Overdiep (Rem.) 

NIEUWSBRIEF NR 296 
10 augustus 2020 

 
 

Dhr. Overdiep is geen 
predikant van beroep, 
maar heeft sinds 2004 

een preekconsent. 
Daarvan wordt door tal 
van remonstrantse en 

samenwerkings-
gemeenten gebruik 
gemaakt. De laatste 

paar jaar gaat hij door 
het hele land 40-45 keer 

per jaar voor. 
Eerder was hij werkzaam 

in het bedrijfsleven en 
voor de rijksoverheid 

 

 
 

Alexander Overdiep 
 

Vrijzinnigen Nederland 

Hoeksche Waard   

Beneden Molendijk 35 

3262 AA   

Oud-Beijerland 

NL96INGB0000788260 

t.n.v. Ned. Prot. Bond 

Oud-Beijerland 

We collecteren digitaal of via de schaal bij de uitgang. 
Door op het plaatje te klikken komt u op de link  

om digitaal te doneren. Hartelijk dank. 
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Protocol Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard  
Om de bijeenkomsten de komende tijd mogelijk te maken, zijn wij genoodzaakt tot nader bericht 
een aantal regels in acht te nemen. Dit om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te 
voorkomen. Deze maatregelen maken onze bijeenkomsten de komende maanden ongetwijfeld 
anders dan dat wij gewend zijn. Toch hebben wij er veel vertrouwen in dat het ons met ieders 
medewerking lukt om er met elkaar evengoed waardevolle, inspirerende en fijne bijeenkomsten van 
te maken.  
Vanaf 19 juli dient men zich voor het bijwonen van bijeenkomsten van te voren aan te melden. Dat 
kan tot zaterdag 12 uur voorafgaand aan de zondag waarop de dienst plaatsvindt via 
vrijzinnigen@gmail.com of via één van de bestuursleden. De opstelling van de stoelen is dan zodanig 
dat er maximaal 18 - 20 personen aanwezig kunnen zijn. 
Voor alle bijeenkomsten gelden de volgende regels: 

 Op zondag beginnen de bijeenkomsten om 10.30 uur. De kerkdeuren gaan op zijn vroegst 

een kwartier voor aanvang open en worden na aanvang van de bijeenkomst gesloten. 

De zijdeur blijft open voor de ventilatie. U wordt verzocht zelf uw jas zo op te hangen, dat 

er ruimte tussen de jassen open blijft. 

 We gebruiken geen liedboeken tijdens de diensten. Gezien de adviezen/richtlijnen over 

zingen in de kerk heeft het bestuur besloten tot nader order niet te zingen tijdens 

activiteiten. Er zullen vast andere muzikale oplossingen worden gevonden. 

 De stoelen zijn zo opgesteld dat u eenvoudig afstand van elkaar kunt houden. Plaatsen zijn 

gereserveerd en van naam voorzien. 

 Bij binnenkomst wordt van u verwacht dat u uw handen reinigt met de beschikbare gel. In 

de toiletruimte  zijn voortaan papieren handdoekjes aanwezig. 

 Er wordt niet gecollecteerd. Daar wij wel kosten maken, vragen wij u vriendelijk een geheel 

vrijwillige bijdrage over te maken op de rekening van Vrijzinnigen Nederland Hoeksche 

Waard. Dat kan via 
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=WsoXqjQ1XEn0MQMskqspF29x9xMO4rt2  

(Wij herhalen dit verzoek tijdens de bijeenkomst) of via ons rekeningnummer 

NL96INGB0000788260 t.n.v. Ned. Prot. Bond Oud-Beijerland 

 Na afloop van de bijeenkomst vragen wij u vriendelijk om op uw plaats te blijven zitten. Eén 

voor één kunt u de kerkzaal weer verlaten.  

 Wij schenken helaas geen koffie vóór en na een bijeenkomst. We zullen de gesprekken na 

afloop nog even moeten uitstellen. Hopelijk schijnt vaak de zon, dus buiten is het vast 

mogelijk om op verantwoorde wijze toch nog even na te praten als u dat wilt. Die 

verantwoordelijkheid laten wij bij u. 

 Verder gelden de bekende regels: Bent u verkouden, heeft u koorts, heeft u iemand in uw 

omgeving (ontmoet) met Corona? Blijft u dan thuis. We schudden geen handen. Houdt 

ook binnen en bij het naar binnen en naar buiten gaan 1,5 m afstand. 

 

Wij zien ernaar uit elkaar weer te ontmoeten. Op ‘afstand', voor wat betreft het aantal meters, maar 
dichtbij voor wat betreft de beleving.   
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Vrijzinnigen Nederland 
Hoeksche Waard 
 

 


