
Beste leden van de Kloosterkerk, 

De ontwikkeling en de verspreiding van het coronavirus baren grote zorgen. Zeker ook in Den Haag. 

De regering heeft op maandag 28 september aanvullende en verstrekkende maatregelen bekend 

gemaakt die over drie weken geëvalueerd worden. 

Het bestuur heeft als doel de eredienst gaande te houden. Zo kan de Kloosterkerk voor onze 

kerkgangers een bron van geloof, hoop en liefde zijn in de stad. Daarbij geldt steeds dat de 

gezondheid van onze medewerkers en bezoekers voorop staat. De regels van de regering en het 

RIVM zijn en blijven leidend. We volgen ook de adviezen van de PKN. 

Gelukkig kunt u dankzij de geweldige inspanningen van ons streaming-team de diensten altijd online 

bijwonen of horen via de kerkomroep.  

Het blijft nodig te reserveren voor het bijwonen van de kerkdiensten. Het maximale aantal mensen 

dat in de kerk aanwezig mag zijn, is niet gewijzigd. Het systeem van reserveren zal wat strikter 

worden uitgevoerd en nageleefd. Als u kunt komen, zult u ook een bevestiging gaan ontvangen. De 

eerder afgekondigde veiligheids-/ hygiëneregels blijven van kracht. In de kerk wordt u een zitplaats 

toegewezen. Wilt u op die plek plaatsnemen en vervolgens blijven zitten. Wij verzoeken u met klem 

alle regels in acht te nemen. 

De gesprekken met de predikant zorgen voor oponthoud bij het uitgaan van de kerk. Om die reden 

zal de predikant na de dienst helaas niet meer aanwezig zijn in de kerk. Per e-mail en telefoon kunt u 

contact opnemen met de predikant als u dat wenst. 

Functionarissen in de Kloosterkerk zullen mondkapjes dragen voor en na de dienst. Bezoekers/ 

kerkgangers kunnen zelf beslissen al dan niet een mondkapje te dragen in de Kloosterkerk. 

Helaas moeten we weer stoppen met het zingen van het ordinarium (de vaste onderdelen van de 

dienst).   

Koorrepetities, kringen en gespreksgroepen kunnen in de kerk gehouden worden mits aan de al 

geldende veiligheids-/ hygiëneregels wordt voldaan en het maximale aantal aanwezigen 30 personen 

is.  

Tijdens de openstelling van de kerk door de Kerkwacht geldt een maximum van 30 mensen die 

tegelijk in de kerk kunnen zijn. 

Tot onze spijt is het noodzakelijk deze maatregelen te nemen. Deze maatregelen gelden in ieder 

geval voor de komende drie weken. Op basis van de evaluatie van de regering en/of andere 

ontwikkelingen kan het bestuur daarna of desnoods eerder besluiten tot het aanpassen van deze 

maatregelen. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden. 

 

Van harte wensen wij u alle goeds en sterkte in deze bijzondere tijd. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Kloosterkerk, 

 

Sanne ten Bokkel Huinink, 

voorzitter van het bestuur van de Kloosterkerk 

  


