
 

 

 
 

    
    Noordwijk (Gn) 26 maart 2020   

  
 
Beste leden en belangstellenden van de Christengemeenschap Meppel. 
 
Er is de laatste dagen nogal wat verwarring geweest (ook bij de overheid) over wat de recente 
maatregelen ter inperking van de verspreiding van het covid-19 virus betekenen voor 
religieuze vieringen. 
 
Het is nu zo dat, onder de nieuwe maatregelen, religieuze vieringen met minder dan 30 
aanwezigen zijn toegestaan, mits een minimale afstand tussen de mensen van 1.5 meter is 
gewaarborgd en de mensen zich strikt houden aan de aanbevelingen van het RIVM (niet 
komen als je verkouden/grieperig ben of je gezondheid/weerstand kwetsbaar is; goed handen 
wassen, evt. hoesten/niezen in de holte van de elleboog; minimaal 1.5 m afstand houden van 
anderen etc.). 
 
Dit betekent dat de mensenwijdingsdiensten in Meppel hun voortgang kunnen vinden, met 
een beperkt aantal aanwezigen. Gezien de vorm van de cultusruimte in Meppel kan een 
minimale afstand van 1.5 m tussen de aanwezigen alleen gewaarborgd worden wanneer: 
 niet meer dan 8 aanwezigen in de zaal zitten (incl. muzikant en deurwacht) en niet meer dan 
2 aanwezigen op de bovenverdieping. 
 
Om teleurstellingen te voorkomen, vragen wij u, indien u aan een dienst wilt deelnemen, u 
aan te melden bij Lucie Luijckx op lucieluijckx@gmail.com of 06-15545664. U kunt u 
aanmelden tot 20.00 uur op de avond vóór de dienst en u krijgt van Lucie een terugmelding of 
er plaats voor u is. 
 
Deze procedure gaat in met de dienst van a.s. zaterdag 28 maart (die dus wél doorgang kan 
vinden). 
 
De koffie/thee na de dienst in de gemeentezaal komt te vervallen. Wel is er ruimte voor een 
nagesprek in de gemeentezaal in de kring van max. 10 stoelen die op gepaste afstand zijn 
neergezet. 
 
We hopen zo een manier te vinden om in deze tijden op verantwoorde wijze een 
gemeenteleven te onderhouden. Tevens zoeken we naar een (elektronische) manier om 
inhouden en belevenissen met elkaar te delen, zodat mensen, die niet naar de diensten 
kunnen komen toch, meedelen in het gemeenteleven. Hierover hopen we nog nader te 
berichten. 
 
De kinderdiensten komen tot nader order te vervallen. 
 
 
 



De Algemene Ledenvergadering van donderdag 2 april moet wel verplaatst worden. We 
houden daar in eerste instantie woensdag 2 juni voor aan, in de hoop dat dit soort 
bijeenkomsten dan weer kunnen worden gehouden. 
 
In de dienst zullen sommige handelingen van de ministranten iets anders verlopen dan 
normaal, om ook in de voltrekking van de cultus voldoende afstand te kunnen bewaren. 
 
Het is fijn dat we, ondanks de beperkingen, in deze tijd de mensenwijdingsdiensten in Meppel 
kunnen voortzetten. We kunnen dit echter alleen verantwoord doen, wanneer iedereen zich 
goed houdt aan de aanbevelingen en we elkaar (ook bij ingaan en uitgaan van het gebouw en 
de ruimtes) de nodige ruimte geven. 
 
Dit bericht wordt vergezeld van een landelijk schrijven van de bewindsdrager. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Bart Hessen 
 


