COVID-19 informatie 19-02-2021

Geachte gemeenteleden,
We informeren u en jouw door middel van deze brief over de
veiligheidsvoorschriften tijdens onze kerkdiensten en maatregelen binnen onze
gemeente. Dit is nodig vanwege het aantal coronabesmettingen in ons land. Er
is door de overheid een lockdown ingesteld. Als kerkenraad volgen we zo
mogelijk het advies van het Breed Moderamen van de Generale Synode daarbij
gelet op onze plaatselijke mogelijkheden.

Deze maatregelen gelden tot nader bericht.

Kerkdienst:
▪ Er is besloten de al getroffen maatregelen en het uitnodigingsrooster de komende diensten
in stand te houden. We houden al vele maanden op een veilige wijze kerkdiensten met
verreweg het kleinste deel van de gemeente fysiek in de kerk en het grootste deel van de
gemeente thuis digitaal verbonden. Een verder terugschalen van de kerkbezoekers geeft in
onze plaatselijke situatie geen significant verschil in veiligheid. We mogen beschikken over
een groot, hoog en zeer goed geventileerd kerkgebouw waarin we ons houden aan de regels
die opgesteld zijn in het protocol welke met u gedeeld is.
▪ We vragen u om bij bezoek aan de kerk een mondkapje te dragen bij binnenkomst en
vertrek van ons kerkgebouw. Pas als u op uw plaats zit, zet u het mondkapje af. Dit advies
geldt vanaf 13 jaar.
▪ We zingen bij ieder zangmoment slechts één vers en we vragen u dit te doen op een
ingetogen wijze.
▪ Zolang landelijk de avondklok beginnen de avonddienst om 18.00 uur.

Kerkelijk activiteiten in de kerk:
▪ Het verenigingswerk is geannuleerd.
▪ De catechisaties kunnen op een aangepaste wijze doorgang vinden.

Pastoraat:
▪ Het bezoekwerk in de gemeente wordt beperkt waarbij het noodzakelijke pastoraat aan
zieken, ouderen en eenzamen met inachtneming van de regels wel zal plaatsvinden.

Ook nu zijn we in alles van de Heere en Zijn bescherming en bewaring afhankelijk en bidden we
met koning Josafat in ootmoed: “…maar onze ogen zijn op U”
Uw kerkenraad en kerkvoogdij.

