Juni 2021
Beste gemeenteleden,
Via deze weg willen wij u bijpraten over de stand van zaken qua versoepelingen binnen onze kerk en
gemeente, die ons aangereikt zijn door de PKN.
Versoepelingen:
Zaterdag 26 juni zullen de meeste coronaregels komen te vervallen. We hebben hier lang naar
uitgekeken. Wat zal het fijn zijn om weer samen te kunnen zingen, om elkaar te kunnen begroeten, om
samen weer gezellig koffie te drinken, want dat hebben wij allemaal gemist.
De beperkingen in de groepsgrootte buiten zijn vervallen, wel blijft de onderlinge 1,5 meter afstand
leidend. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden om in de boomgaard weer met elkaar samen te komen om
koffie te drinken.
Kerkdiensten:
Vanaf zaterdag 26 juni kunnen we alle beschikbare plaatsen op 1,5 meter afstand weer gebruiken.
Dit betekent dat we in de kerkzaal ongeveer 50 mensen kwijt kunnen en in het koor ongeveer 15.
Ook hier blijven de basisregels van de rijksoverheid van kracht: houdt 1,5 meter afstand en draag een
mondkapje als je de 1,5 meter afstand niet kunt houden.
Als bij binnenkomst blijkt dat de maximale capaciteit is bereikt, zullen wij u verzoeken om de dienst
vanuit huis mee te beleven.
Samenzang:
In lijn met het advies van de overheid is ook samenzang weer mogelijk. We zijn blij dat we weer als
gemeente mogen zingen! Wellicht is de overgang voor sommige gemeenteleden best groot en kan het
wat beangstigend voelen om ineens weer met zoveel mensen te zingen. We vragen u daarom om niet
ineens voluit te zingen. Vanuit de overheid wordt benadrukt dat, om te mogen zingen, de ventilatie op
orde moet zijn. Hier wordt dan ook zorg voor gedragen, dit kan wel betekenen dat het wat kouder kan
zijn.
Aanmelden kerkdiensten:
Met het oog op een eventueel bron- en contactonderzoek is het nog steeds noodzakelijk om u aan te
melden voor de kerkdienst. Dit kan via de website. Mocht u niet gereserveerd hebben of op een laat
moment besluiten om toch naar de kerk te komen, bent u ook welkom zonder vooraf aan te melden.
U dient dan op de aanwezige aanmeldingslijst uw gegevens en de gezondheidscheck volledig in te vullen,
voordat u de kerk ingaat. Als de maximaal toegestane hoeveelheid gemeenteleden is bereikt dan wordt
u niet meer toegelaten in de kerk. Bij vooraf aanmelden is er uiteraard een plek voor u gereserveerd.

Mondkapjes:
De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Alleen waar de 1,5 meter onderlinge afstand echt niet kan
worden gehandhaafd, blijft de mondkapjesplicht gelden. In de kerk zal dat vooral worden gezien bij
verplaatsingen, met name tijdens het vertrekken na afloop van de dienst. Wij willen u vragen of u hier
allemaal persoonlijk uw verantwoordelijk in wilt nemen voor uzelf, maar vooral voor uw naasten. Indien
u het prettiger vindt, mag u ten alle tijde een mondkapje dragen.
Ten slotte:
Medio augustus wordt dit opnieuw landelijk bekeken, als kerkenraad blijven we de actuele
ontwikkelingen volgen en houden u op de hoogte. Maar wij zijn blij en verheugd met deze mooie grote
stap qua mogelijkheden en samenkomsten. Wij hopen u en jou weer spoedig te ontmoeten!
Een hartelijke groet,
De kerkenraad

Heer, wat een voorrecht
Heer, wat een voorrecht
Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.
Refrein:
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

