COVID-19 informatie 25-06-2021
Geachte gemeenteleden,
Opnieuw informeren wij u en jouw door middel van deze aangepaste informatiebrief
meer over de versoepelingen rondom onze kerkdiensten en maatregelen binnen onze
gemeente. Gelukkig mogen de besmettingen in ons land en daarbuiten, de laatste tijd
sterk verminderen. Er is weer méér mogelijk. Dit heeft als gevolg dat binnen onze
gemeente de maatregelen ook aangepast kunnen worden. De kerkenraad en
kerkvoogdij hebben daarom het volgende besloten:
Kerkdienst:
▪ Vanaf D.V. zondag 27 juni zal volgens het rooster 50% van de gemeente uitgenodigd worden per
dienst. Norm is dat de 1,5 meter in de kerk gehandhaafd wordt.
De kosters begeleiden u naar uw zitplaats. Om alle zitplaatsen (ook de losse stoelen) te kunnen
benutten is het belangrijk dat u hun aanwijzingen strikt opvolgt. U helpt de kosters wanneer u uw
kinderen onder de 18 jaar als buitenste van het gezin plaats laat nemen in de bank of op de stoelen.
▪ Het advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verlaten van de kerkzaal kunnen we
n.a.v. de versoepelde overheidsmaatregelen ook loslaten.
U hoeft dus geen mondkapje meer te gebruiken.
▪ Mede vanwege de goede ventilatie van ons hoge kerkgebouw kunnen we het aantal te zingen
psalmverzen weer uitbreiden.
Kerkelijk activiteiten in de kerk:
▪ Al het verenigingswerk kan weer plaatsvinden en naar verwachting het komende seizoen, zoals
gebruikelijk, voorbereid en opgestart worden. Boven de 18 jaar dient men bij bijeenkomsten wel de
1.5 meter norm te handhaven.
Pastoraat:
▪ De pastorale bezoeken zullen weer op de gebruikelijk wijze plaatsvinden. Mocht u corona
gerelateerde klachten hebben en wenst u om deze reden nog geen bezoek, dan bent u uiteraard vrij
dit aan te geven.
Rooster:
Met dit rooster komt het rooster zoals in de Gemeenteklanken is opgenomen te vervallen.
Datum

Tijd

Genodigde gemeenteleden*

Zondag 27 Juni 2021
Zondag 27 Juni 2021

10:00
18:30

L t/m Z
A t/m K

Zondag 04 Juli 2021
Zondag 04 Juli 2021

10:00
18:30

A t/m K
L t/m Z

* 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.
Laten we dankbaar zijn dat er nu weer een andere tijd mag aanbreken. Er is zo vaak gebeden dat er een tijd
mag aanbreken waarin we met meer kerkgangers onder de bediening van Gods Woord mogen verkeren.
Ook al blijft de wens om weer als gehele gemeente samen te komen in Gods huis.
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.

