Geliefde gemeente,
Met blijdschap mogen we u meedelen dat we u weer kunnen uitnodigen om twee diensten per zondag
de kerk te bezoeken. De overheid heeft weloverwogen besloten om de regel van 1,5 meter afstand
los te laten en ook weer ruimte gegeven voor grootschalige bijeenkomsten. Laat het tot verwondering
zijn dat dit, na bijna twee jaar van ingrijpende beperkingen, weer mogelijk is – hopend en biddend dat
het voor langere tijd zal zijn.
Geeft d’eer aan ’t eeuwig Opperwezen;
Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen;
Verheft Zijn deugden, blij te moê;
Brengt in Zijn huis Hem offer toe,
Hem Die de volken moeten vrezen.
(Psalm 96:5 berijmd)
Uitnodiging voor de zondagse diensten
We willen als kerkenraad in twee stappen terug gaan naar de normale situatie.
•

•

Op DV zondag 20 februari zijn er per dienst 8 groepen welkom. In de ochtenddienst de
groepen A t/m H, in de middagdienst de groepen C t/m J. We vragen voor deze zondag ook
dat u bij het komen en gaan een mondkapje draagt.
Op DV zondag 27 februari zijn in beide diensten alle leden welkom. U hoeft dan geen
mondkapje meer te dragen.

In het begin zal het wennen zijn om weer met zovelen dicht bij elkaar te zitten. Houd rekening met
elkaar als u een plaatsje zoekt. Sommigen zullen het wellicht als spannend ervaren. Ga respectvol met
elkaar om. We houden ook de bijzalen beschikbaar, mocht het in verband met drukte nodig zijn
hiervan gebruik te maken.
Nu we weer met velen zullen samenkomen, denken we speciaal aan onze leden met een kwetsbare
gezondheid. Weliswaar is de omikron variant minder ziekmakend, maar toch vraagt u zich misschien
af: kan ik verantwoord naar de kerk te komen? Juist ook met het oog op uw gezondheid vragen we
van álle leden om de voorschriften voor testen en quarantaine serieus te blijven nemen. Hebt u een
dringende reden waarom u toch op een zekere afstand wilt zitten, dan kunt u dat laten weten in
reactie op deze mail, graag vóór komende zondag. De koster kijkt dan naar een gepaste plek.
Speciaal voor de gezinnen met jonge kinderen melden we dat vanaf komende zondag 20 februari ook
weer alle crèches open zullen zijn. De crèche van 0 t/m 2 jaar is beneden en de crèche van 3 t/m 5
jaar boven.
Wat blijft hetzelfde?
•

•
•

U bent helemaal vertrouwd met de regels voor testen en quarantaine. Die regels doen een
beroep op uw eigen verantwoordelijkheid. Ze blijven gelden, óók na volgende week. We gaan
ervanuit dat u ze naleeft, voor uzelf en voor anderen!
o De regels voor testen zijn recent aangepast. Kijkt u op deze pagina van de
Rijksoverheid.
o Ook de regels voor quarantaine zijn veranderd. Klik op deze link.
Ontsmet bij binnenkomst van de kerk uw handen.
De luchtkwaliteit in onze ruime kerkzaal wordt goed in de gaten gehouden. Ventileren is
immers een belangrijke manier om besmettingen met het coronavirus te voorkomen.

Een hartelijke groet van uw kerkenraad

