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Inleiding
Gisteravond heeft het kabinet bij
monde van de premier gesproken
over uitbreiding van de maatregelen
om de pandemie te beteugelen. Het is
de vraag in hoeverre deze mededelingen gevolgen hebben voor onze
gemeente. In deze nieuwsbrief praten
wij u weer helemaal bij.
Stand van zaken
Landelijk neemt het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen
steeds meer toe. Al zijn er
plaatselijke verschillen, het totaal
baart zorgen.
Ook bij onze gemeente neemt het
aantal na een kleine dip weer toe. Op
dit moment zijn ons zeventien
gezinnen bekend die in quarantaine
zijn. Dat is bijna 4% van het aantal
adressen. Ook nu weer mogen we in
dankbaarheid vaststellen dat er niet
één (doop)lid in het ziekenhuis ligt.
Ook
blijkt
dat
de
kerkgang
nauwelijks een rol speelt bij de
verspreiding. De Heere is ons nog
genadig!

verantwoord om te gaan met corona in
uw eigen kerkelijke gemeente. In het
belang van de volksgezondheid in het
algemeen maar ook van het welzijn van
de (doop)leden, gezinnen en jongeren. Op
deze verantwoordelijkheid doen wij
opnieuw een beroep, nu de overheid van
ons allen vraagt om -in het belang van de
volksgezondheid- er aan mee te werken
de maatregelen na te leven en de
dringende adviezen op te volgen.

De kerkenraad volgt nauwgezet de
ontwikkelingen. Vergeleken met
andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld
Staphorst, Genemuiden of de Veluwe
is het aantal besmettingen bij ons
nog beperkt. Maar anderzijds is ook
bij ons bezorgdheid op zijn plaats.
Dit vraagt dan ook om een
regelmatige doordenking van ons
beleid.
Alles afwegende blijft de kerkenraad
voorlopig nog bij het bestaande
beleid. Dit zal echter per week bezien
worden.
Vragen?
Voor vragen, opmerkingen of coronameldingen kunt u contact opnemen
met ouderling Weststrate (0615901709).
Tenslotte
Ik roep U aan, omdat Gij mij
verhoort: o God! Neig Uw oor tot mij;
hoor mijn rede. (Ps.17:6)
De kerkenraad

Beleid
Er was advies van onze Woerdense
deputaatschappen. Dat luidde:
U hebt als kerkenraad in de voorbije
maanden uw eigen verantwoordelijkheid
genomen om een beleid te ontwikkelen
met
passende
maatregelen
om

Wie gaan er naar de kerk?
Zondag 14 november 2021
In de morgendienst de wijken 1, 9, 2,
5, 6 en 10 (A-P).
In de middagdienst de wijken 3, 4, 7,
8 en 10 (Q-Z).

