COVID-19 informatie 12-11-2021
Geachte gemeenteleden,
Via deze informatiebrief willen we u en jou opnieuw informeren over de verdergaande
veiligheidsvoorschriften tijdens onze kerkdiensten en het verenigingswerk binnen onze gemeente. Dit
is nodig vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen in ons land en directe woonomgeving
en ook binnen onze kerkelijke gemeente.
Maatregelen kerkdienst:
▪ Als eerste wijzen we u op de basisregels: handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog
en thuisblijven bij klachten. De mogelijkheid uw handen te desinfecteren bij binnenkomst van ons kerkgebouw
raden wij aan.
▪ Vanaf a.s. zondag 14 november zal het uitnodigingsrooster zoals hieronder vermeld staat van kracht zijn. De
gemeente wordt per dienst voor 50 % uitgenodigd. Om tegemoet te komen aan gezinnen met jonge kinderen zal
het tijdstip van de avonddienst vanaf zondag 21 november verplaatst worden van 18.30 uur naar 16.30 uur.
Waarbij dan in zowel de morgendienst- en middagdienst kindercrèche zal zijn. De kosters zullen u aanwijzingen
geven bij het in en uitgaan van de kerkzaal.
▪ Het dragen van een mondkapje is een advies van de overheid. We laten het aan uw overweging over om deze te
gebruiken.
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Bijzonderheden
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Beperkingen kerkelijk activiteiten in de kerk:
▪ De catechese kan op gebruikelijk wijze doorgaan waarbij de leeftijden van 18+ voldoende afstand van elkaar
moeten houden. Maandag 15 en dinsdag 16 november zal er echter nog geen catechese zijn.
Er is wel belijdeniscatechisatie.
▪ Vanaf a.s. zondag zal de zondagsschool op het Dorp verplaatst worden naar 14.00 uur. Aan de Lageweg blijft het
aanvangstijdstip eveneens om 14.00 uur.
▪ Verder kan al het club- en verenigingswerk zijn doorgang vinden. Boven de 18 jaar en ouder wordt echter wel
geadviseerd voldoende afstand van elkaar te houden.
▪ Enkele wijzigingen: De ouderenmaaltijd georganiseerd door de JV op vrijdag 19 november zal op een ander moment
plaatvinden. De aangekondigde JOZ avond van zondag 28 november gaat niet door.
Pastoraat:
▪ De huisbezoeken en pastorale gesprekken zullen doorgang kunnen vinden.
Geeft u wel eerlijk aan als u corona-gerelateerde klachten hebt.
Enkele overwegingen van de kerkenraad
De bovenstaande maatregelen zijn met gemengde gevoelens genomen. Wat waren we dankbaar dat we als gehele
gemeente weer konden opgaan onder Gods Woord in de kerk. Vele gemeenteleden maken echter momenteel een
ziekteperiode door wegens een covid-19 besmetting. De Heere geve dat het ons in verootmoediging mag brengen en we
wensen elkaar onder de zegen van de Heere beterschap toe.
De genomen maatregelen zijn genomen bij leven en welzijn t/m zondag 12 december. In de kerkenraadsvergadering van
D.V. 9 december zal er geëvalueerd worden. Hopelijk is er dan, mede aan de hand van onze plaatselijk situatie en met het
oog op de feestdagen, weer meer mogelijk.
Ook nu zijn we in alles van de Heere en Zijn bescherming en bewaring blijvend afhankelijk en bidden we met koning
Josafat in ootmoed: “…maar onze ogen zijn op U”
Uw kerkenraad en kerkvoogdij.

