COVID-19 informatie 22-10-2020
Geachte gemeenteleden,
Zoals u is meegedeeld informeren we u en jouw door middel van deze brief verder over
de veiligheidsvoorschriften tijdens onze kerkdiensten en maatregelen binnen onze
gemeente. Dit is nodig vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen in ons land
en directe woonomgeving. Als kerkenraad volgen we het advies van het Breed
Moderamen van de Generale Synode daarbij gelet op onze plaatselijke mogelijkheden.
Deze maatregelen gelden tot D.V. zaterdag 7 november. In de kerkenraadsvergadering van 2 november zal
er opnieuw een afweging worden gemaakt aan de hand van de dan geldende situatie.
Kerkdienst:
▪ Het aantal kerkbezoekers zal door middel van het onderstaande rooster vanaf zondag 25 oktober
teruggebracht worden. Dit betekent dat u om de drie á vier diensten een kerkdienst bezoekt en we
ruimer uit elkaar kunnen zitten in de kerkzaal.
▪ 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 wijzen u er op dat ook op het kerkplein de 1,5 meter regel geldt.
▪ We zingen bij ieder zangmoment slechts één vers en we vragen u dit te doen op een ingetogen wijze.
Kerkelijk activiteiten in de kerk:
▪ Naast de kerkdiensten zal ook de catechese ook na de herfstvakantie op gebruikelijk wijze doorgaan.
De zondagschool zal vanaf zondag 25 oktober weer in de kerk of op de Kon. Julianaschool gaan
plaatsvinden. In de Gemeenteklanken leest u meer informatie over tijd en plaats. Alle kinderen van
de gemeente zijn heel hartelijk welkom op de zondagsschool.
▪ Al het verenigingswerk van 12+ en ouder is echter tot zaterdag 7 november opgeschort.
Pastoraat:
▪ Het bezoekwerk in de gemeente wordt beperkt waarbij het noodzakelijke pastoraat aan zieken,
ouderen en eenzamen met inachtneming van de regels doorgang mag vinden.
Rooster
Datum
Tijd
Genodigde gemeenteleden*
Bijzonderheden
Zondag 25 oktober 2020
10:00 R t/m V
Zondag 25 oktober 2020
18:30 W t/m Z en A t/m Geneugelijk
Zondag 1 november 2020
10:00 Gils t/m Koning
Zondag 1 november 2020
18:30 Koolmees t/m Schouten
Woensdag 4 november 2020
10:00 Silfhout t/m Z
Dankdag
Woensdag 4 november 2020
14:00 A t/m Geneugelijk
Dankdag
Woensdag 4 november 2020
19:30 Gils t/m Koning
Dankdag
* De gemeenteleden van wie de achternaam in de genoemde reeks valt, zijn van harte welkom bij de betreffende
kerkdienst. Door de kerkdiensten te bezoeken gaat u akkoord met het ‘protocol voor bezoeken van kerkdiensten’ welke
u kunt vinden op de website.

Van uw kerkenraad
Gemeente, opnieuw moesten we met pijn in ons hart enkele maatregelen aanscherpen waarbij we
beseffen dat we deze pijn met elkaar delen. Er wordt ook binnen de gemeente soms verschillend gedacht
over de genomen maatregelen. We moeten echter, ondanks de dringende oproep om bij de genomen
maatregelen eensgezind te handelen, elkaar respecteren en vooral biddend om elkaar heen staan.
Laten we het niet verwachten van de genomen maatregelen, maar ons vertrouwen steeds op de Heere
stellen. Zondagmorgen hebben we het met elkaar zingend beleden : ( Psalm 37:3a )
Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen;
Houd in uw weg het oog op God gericht,
Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen:
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.

