
Handreiking kringen 

Kringen zijn zeker in deze tijd belangrijke schakels om elkaar vast te houden, naar elkaar om te zien 

en elkaar te stimuleren in onze band met onze God. Om de kringen te ondersteunen is deze 

handreiking opgesteld. 

Allereerst 

De kerkenraad heeft hier al over gesproken en kwam tot een aantal heel praktische punten om het 

vorenstaande mogelijk te maken: 

o Buddy-lopen 

o Buddy-lopen of kleine groepjes: preekbespreking 

o Gezamenlijk online-dienst bekijken 

o Kringavond beperken qua aanwezigheid waarbij samenstelling kan wisselen 

Bijeenkomen thuis 

Vanzelfsprekend kan de kring nog steeds bijeenkomen. Alleen, hierbij moeten wel enkele regels in 

acht genomen worden rondom aantal aanwezigen, de hygiëne (handen wassen), de onderlinge 

afstand (1,5 meter) en wegblijven als je ziekteverschijnselen bij jezelf waarneemt. 

Qua aantal aanwezigen is op dit moment de regel dat maximaal drie mensen uitgenodigd mogen 

worden. Dit kan veranderen zodat het zaak is dit steeds goed in de gaten te houden. 

Bijeenkomen in kerk en school 

Er kan ook gebruik worden gemaakt van: 

o De Voorhof  

o De school (alleen zondagmiddag; bij uitzondering zondagavond) 

Deze ruimte is per definitie gelimiteerd en kan worden gereserveerd via de koster 

(koster@gkvassenmarsdijk.nl). De koster gaat ook over de toedeling zodanig dat niet één kring vaak 

aan de beurt is omdat ze zich eerder heeft gemeld en een andere kring steeds te laat is en dus achter 

het net vist.  

Per reservering (kerkzaal/school) geldt dat één persoon aanspreekpunt is. De koster geeft deze 

persoon de instructies rondom ventileren, hygiëne, afstand houden etc. Indien men stoelen moet 

meenemen (soms nodig in de school) dan wordt dit eveneens gemeld. 

De zalen van de kerk zijn iets kleiner dan in de school. In de school zijn circa 10 mensen in een lokaal 

mogelijk. In de kerk zal dit aantal lager liggen tenzij gebruik wordt gemaakt van de kerkzaal. Bij 

reservering moet het geschatte aantal aanwezigen worden gemeld, zodat de koster efficiënt kan 

toewijzen. Het werkelijke aantal dat aanwezig kan zijn, is altijd afhankelijk van de regelgeving van dat 

moment. 

Bijeenkomen elders 

Vanzelfsprekend kunnen gemeenteleden ook gebruikmaken van bijvoorbeeld bedrijfsruimtes etc. of 

bij goed weer uitwijken naar buiten. Wees creatief! Maar houd ook de regelgeving goed in de gaten. 

Bijeenkomen digitaal 

Ook digitaal is er van alles mogelijk. Hierover volgen binnenkort meer tips via KIC en/of AC. 
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