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Inleiding
Het is enkele weken rustig geweest
voor wat betreft de
coronameldingen. Helaas kwamen de
voorspellingen uit dat in het najaar
de besmettingen weer zouden
toenemen. Dat geldt ook onze
gemeente. Daarom is het goed om als
kerkenraad weer iets te laten horen.
Stand van zaken
Konden we in het vorige Coronanieuws nog laten weten dat er ons
geen Corona-besmettingen bekend
waren, nu is het wel anders!
Op dit ogenblik zijn er twaalf
adressen in onze gemeente in
quarantaine! Bij de meeste gaat het
om milde klachten, maar bij
sommigen zijn de klachten ernstiger.
Gelukkig is er geen sprake van
ziekenhuisopnamen, en ook niet van
IC-opnames.

De mogelijkheid bestaat dat besloten
wordt, als daar aanleiding toe is,
weer af te schalen. Maar op dit
ogenblik blijven we bij het bestaande
beleid. Daarbij willen we er wel op
aan dringen dat gemeenteleden bij
klachten, ook bij milde klachten, niet
de kerkdiensten bezoeken.

Vragen?
Voor vragen of opmerkingen kunt u
contact opnemen met ouderling
Weststrate (06-15901709).
Tenslotte
Psalm 91 verwoordt het zo rijk in het
eerste vers: ‘Die in de schuilplaats
des Allerhoogsten is gezeten, die zal
vernachten in de schaduw des
Almachtigen.’ Dat geldt voor de tijd,
én voor de eeuwigheid.
De kerkenraad
Wie gaan er naar de kerk?

Beleid
De kerkenraad volgt de huidige ontwikkelingen op de voet. Daarbij gaat
het enerzijds om het aantal
besmettingen en anderzijds om de
ernst van de klachten. Het aantal zet
ons aan het denken, de ernst vertaalt
zich nog niet in ziekenhuisopnames.
De verspreiding lijkt voor een groot
deel plaats te vinden via de scholen
en de privé-contacten.

Zondag 24 oktober 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).
Zondag 31 oktober 2021
In de morgendienst de wijken 3, 4, 7,
8 en 10 (Q-Z).
In de middagdienst de wijken 1, 9, 2,
5, 6 en 10 (A-P).

