Geliefde gemeente,
Afgelopen zondag heeft onze regering een lockdown ingesteld voor het hele land, tot 14 januari
2022, met het oog op de verwachte snelle verspreiding van de omikron variant.
Als kerkenraad hebben we besloten om het aantal genodigden per dienst duidelijk terug te brengen,
zodat u op grotere afstand van elkaar kunt zitten. Dit betekent tegelijk dat we de komende tijd per
zondag weer drie diensten zullen houden.
Geeft u uit persoonlijke overwegingen de voorkeur aan het thuis volgen van de diensten tijdens de
lockdown, dan respecteren wij dat uiteraard.
Zoals u weet zijn verder alle activiteiten, met uitzondering van de huisbezoeken, opgeschort.
Daarmee leveren we een wezenlijke bijdrage aan het verminderen van het aantal contacten tussen
mensen. Ook zal het kinderkerstfeest online gehouden worden.
Belangrijkste mededelingen






De komende weken zullen op de zondagen drie diensten gehouden worden: om 09.00 uur,
11.00 uur en 15.30 uur. Op de zondagen dat de dominee er is, zal hij om 09.00 uur en 11.00
uur dezelfde preek houden, de diensten duren dan iets korter. ’s Middags gaat hij dan voor
in de leerdienst over de Catechismus en, binnenkort, de Dordtse Leerregels. Op de
leeszondagen is er drie keer leesdienst.
In de komende weken zijn er meerdere dagen waarop er één dienst is (Eerste Kerstdag, Oud
en Nieuw). Voor die diensten ‘letteren’ we in het rooster gewoon door. Let u goed op de
aanvangstijden van de diensten!
Vanaf zondag 2 januari beginnen we per zondag telkens met een andere letter, waarbij we
telkens twee letters overslaan, zodat de groepen ongeveer even vaak voor de verschillende
tijden uitgenodigd worden.

Eerste Kerstdag, zaterdag 25 december
Tweede Kerstdag, zondag 26 december

Oudejaarsdag, vrijdag 31 december
Nieuwjaarsdag, zaterdag 1 januari,
bevestiging ambtsdragers
Zondag 2 januari

Zondag 9 januari

Zondag 16 januari

Regels bijwonen kerkdiensten

09.30
14.30
09.00
11.00
15.30
15.30
10.00

A, B, C
Kinderkerstfeest, online
D, E, F
G, H, I, J
A, B, C
D, E, F
G, H, I

09.00
11.00
15.30
09.00
11.00
15.30
09.00
11.00
15.30

J, A, B
C, D, E, F
G, H, I
C, D, E
F, G, H, I
J, A, B
F, G, H
I, J, A, B
C, D, E









We vragen u om alléén te komen als u uitgenodigd bent. Op die manier geven we elkaar de
ruimte om één keer per zondag de kerk te kunnen bezoeken.
We vragen u eveneens om niet te ‘ruilen’ met mensen die vanwege quarantaine niet naar de
kerk kunnen komen.
We willen u met klem vragen uw eigen verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om uw
gezondheid en die van anderen in de gemeente.
o Is er iemand in uw gezin positief getest, dan betekent dit dat u ook thuis in
quarantaine moet en niet naar de kerk kunt. U kunt de informatie ook op de website
van de Rijksoverheid vinden.
o Hebt u zelf klachten, bijvoorbeeld verkoudheid of hoesten, laat u testen vóór de
zondag. Het kan een gewone verkoudheid of griep zijn, maar ook corona!
Bij de ingang wordt door onze vrijwilligers gevraagd of u uitgenodigd bent voor de dienst en
of u en uw eventuele huisgenoten gezond zijn.
Ontsmet bij binnenkomst van de kerk uw handen. Draag een mondkapje bij het komen en
het gaan. Houd uw jas bij u.
In de kerkzaal hangen meters waarmee we tijdens de kerkdienst controleren of de
luchtkwaliteit in orde blijft. Ventileren is immers een belangrijke manier om besmettingen
met het coronavirus te voorkomen. Momenteel is de luchtkwaliteit goed en blijven we ver
weg uit de gevarenzone, óók tijdens het ingetogen zingen. Wanneer dat nodig is, doen we
soms deuren en ramen open, waardoor u tocht kunt ervaren.

Huisbezoek
De huisbezoeken gaan vooralsnog door. We vragen u van tevoren de wijkbroeders te bellen als u
het niet verantwoord vindt hen te ontvangen, of als het niet kan omdat iemand in uw huishouden
positief getest is. Ook vragen we om op de dag dat u bezoek krijgt een zelftest te doen. De
wijkbroeders zullen ook een zelftest doen. Wilt u zorgen voor een goede ventilatie? De bezoeken
aan leden ouder dan 70 jaar worden uitgesteld. De wijkbroeders houden met deze leden telefonisch
contact.

