
Informatieflyer

Praktische informatie over 
het kerken in de Sionkerk
en De Achthoek

Met ingang van
zondag 31 maart 2019

Sionkerk
(ochtenddiensten; 8.30 uur)

De Achthoek
(middagdiensten; 16.30 uur)



Broeders en zusters,

Wij zijn erg dankbaar dat onze kerkdiensten tijdens de aanpassingen 
van onze vloer doorgang kunnen vinden.
We zijn verheugd dat de kerkelijke gemeenten van de Sionkerk én 
van De Achthoek hieraan hun medewerking willen verlenen.
Om het elders kerken in goede banen te leiden, hebben wij voor u de 
belangrijkste informatie op een rij gezet.
Voor alle toekomstige gebeurtenissen bedenken wij: Deo volente.

Algemene mededelingen
1. Neemt u uw persoonlijke Bijbels, psalmboekjes en Weerklanken 

op zondag 24 maart uit de kerk mee naar huis? Dit is – vóórdat de 
werkzaamheden aan de vloer beginnen – de laatste zondag dat we 
in de Grote Kerk een dienst hebben.

2. De eerste keer dat wij elders naar de kerk gaan, is zondag 31 
maart (let op: dan gaat óók de zomertijd in).

3. De kerkdiensten worden – net als nu – ook uitgezonden via 
kerkdienstgemist.nl én via de kerkradio.

4. Voor ouderen die slecht ter been zijn, is straks natuurlijk ook de 
kerkauto beschikbaar. Vervoer kunt u aanvragen via onze 
contactpersoon Atie Jochemsen, tel. 033-2774022.

5. In de kerken gebruiken we een liturgie op papier (in de Sionkerk) 
en via een beamer (in De Achthoek). Het is dus niet nodig uw 
psalmboek en Weerklank mee naar de kerk te nemen. Bijbel 
meenemen mag natuurlijk wel (graag zelfs!).

6. Na de diensten zorgen we dat er niets van ons in de banken of 
elders blijft liggen.

7. Eventuele geconstateerde schade melden we bij de dienstdoende 
koster.

8. Bijzondere diensten:
a. De avondmaalsdiensten vinden op de al vastgestelde data plaats.
b. De dienst waarin gemeenteleden openbare geloofsbelijdenis 

afleggen, vindt plaats op zondag 14 april in de Sionkerk. De 
aanvang van deze dienst is om 15.30 uur. De middagdienst in De 
Achthoek komt dan te vervallen.

c. Op Goede Vrijdag is de ochtenddienst (die speciaal is bestemd 
voor de kinderen van de gemeente) in de Achthoek. Deze dienst 
begint om 10.00 uur. De avonddienst wordt verplaatst naar de 
middag (aanvang 16.30 uur) en wordt gehouden in de Sionkerk.



d. De dienst op 2e Paasdag vervalt.
e. De dienst op Hemelvaartsdag begint, net als de zondagse

diensten, om 8.30 uur en wordt gehouden in de Sionkerk.
f. De dienst op 2e Pinksterdag vervalt.

9. Alle doordeweekse en zondagavondactiviteiten vinden, net als nu,
in Philalethes plaats. Houdt u rekening met de beperkte toegang
tot het Kerkplein in verband met de bouwwerkzaamheden?
Parkeren is daar alléén toegestaan voor auto’s van gemeenteleden
die slecht ter been zijn.

10. We hopen rond de opening van het winterwerk (dat is eind
september) weer terecht te kunnen in onze eigen kerk. Mocht de
renovatie van de vloer langer gaan duren, dan wordt u daarover
natuurlijk tijdig geïnformeerd.

Over de ochtenddiensten
1. De ochtenddiensten worden gehouden in de Sionkerk, Renes 121,

Scherpenzeel en beginnen om 8.30 uur (half negen).
2. De klok van onze Grote Kerk wordt om 8.00 uur (net als nu)

geluid. Dus een half uur vóór de dienst.
3. Kinderoppas én zondagsschool worden in Philalethes gehouden.

Vanaf 8.00 uur is daar leiding aanwezig. Houdt u rekening met
extra reistijd en de beperkte toegang tot het Kerkplein?

4. Het Kinderbijbeluur wordt gehouden in de Sionkerk.
5. Achter de Sionkerk is voldoende ruimte voor auto’s.
6. Onder de Sionkerk is parkeerruimte voor fietsen. Deze fietskelder

is bereikbaar via 2 ingangen met een trap aan beide zijkanten van
de kerk. Bij de ingang aan de zuidzijde (rechts) kunt u worden
geholpen.

7. Jongeren van onze kerk helpen gemeenteleden die moeite hebben
de fiets de kelder in te brengen (alleen zuidzijde).

8. De deuren van de kerk, inclusief fietsenkelder, gaan op slot
waardoor het niet nodig is de fietsen op slot te zetten. U kunt wel
altijd naar buiten, maar als u naar binnen wilt, moet u voor de kerk
op de bel drukken.

9. Tijdens deze dienst is de koster bereikbaar op 033-2770794.
10. Koster en BHV zitten achterin de kerk.
11. Na afloop van de dienst worden de ingeleverde fietsen weer tijdig

naar boven gebracht.



12. In de Sionkerk gebruiken we alleen de middelste 4 vakken. De
buitenste vakken dus niet.

13. Na afloop van onze dienst dient de kerk én de ruimte rond de
Sionkerk om 10.00 uur weer beschikbaar te zijn voor de
Gereformeerde Gemeente.

14. Gedurende de renovatie van de vloer komt het drinken van
koffie, thee en fris, na afloop van de dienst, te vervallen.

Over de middagdiensten
1. De middagdiensten worden gehouden in De Achthoek aan de

Molenweg 1, Scherpenzeel en beginnen om 16.30 uur (half vijf ).
2. De klok van De Achthoek wordt om 16.15 uur geluid.
3. Links van De Achthoek, en beperkt aan de Molenweg, is er 

parkeergelegenheid voor auto’s.
4. Rechts van De Achthoek is een fietsenstalling.
5. We hebben begrepen dat de ringleiding (het geluid voor

gemeenteleden met een gehoorapparaat) voorin de kerk minder
goed is te ontvangen.

6. De deuren van De Achthoek gaan tijdens de dienst op slot.
U kunt wel altijd naar buiten, maar als u naar binnen wilt, moet u
voor de kerk op de bel drukken.

7. Koster en BHV zitten achterin de kerk.

Vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met:

Albert Gotink
Secretaris College van Kerkrentmeesters
Tel. 06-57335720
E-mail: secretariscvk@hervormdscherpenzeel.nl

Start vloerrenovatie Grote Kerk
De vloerrenovatie start op maandag 25 maart.

Meer informatie?
U vindt meer informatie over de vloerrenovatie op de website
van de kerk: hervormdscherpenzeel.nl/vloerrenovatie.


