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Inleiding
De anderhalve-meter-maatregel is
na lange tijd opgeheven. Wie had
kunnen denken dat hij zo lang zou
bestaan!
Maar
wat
zijn
de
consequenties voor onze gemeente?
Wat is mogelijk en wat is verstandig?
In deze nieuwsbrief willen we u weer
bijpraten.
Stand van zaken
In sommige plaatsen is het aantal
besmettingen weer hoog opgelopen.
We denken bijvoorbeeld aan onze
zustergemeente Elspeet.
Onze Apeldoornse gemeente telt op
dit ogenblik slechts twee gezinnen in
quarantaine. Al is het aantal
besmettingen bij ons niet zo hoog,
intussen gaat het virus nog steeds
rond. En het is de vraag hoe de
ontwikkelingen zullen zijn in de
komende tijd.

Beleid
De anderhalve-meter-maatregel gold
ook de kerken. En daarmee waren
wij beperkt in de kerkgang. Nu is die
maatregel opgeheven en in de plaats
daarvan is de coronapas gekomen. U
begrijpt dat deze pas voor ons geen
enkele optie is. Maar de vraag is wel
hoe wij als gemeente omgaan met het
opheffen van deze maatregel.

Dat was een moeilijke beslissing.
Enerzijds is het weer mogelijk om
‘gewoon’ naar de kerk te gaan. Aan
de andere kant is er nog steeds
sprake van besmettingsgevaar.
Er zijn gemeenten die weer terug
gaan naar een volledige kerkgang.
Maar dat lijkt ons niet verstandig, en
op dit moment een stap te ver. We
nemen bewust een tussenstap. Mede
omdat het onzeker is hoe de
ontwikkelingen dit najaar zullen zijn.
Maar we willen wel gebruik maken
van de mogelijkheid tot versoepeling
per zondag 26 september. Er is
gekozen voor de volgende lijn.
Kerkgang
De bank wordt vanaf die datum
geheel gevuld met kerkgangers. Zo
mogelijk zitten de kinderen aan
weerszijden van de ouders, om zo
een buffer te vormen tussen
volwassenen. De tweede bank blijft
leeg, gevolgd door een volle bank,
enzovoorts. Dat betekent dat de
halve gemeente naar de kerk kan
gaan, de ene keer ’s morgens, de
andere keer ’s middags. Natuurlijk
zal dit via de gebruikelijke kanalen
worden aangegeven.
Er zullen vast leden zijn die hier erg
tegen op zien. Daarom zal de grote
zaal worden ingericht met stoelen
verder uit elkaar.
Ook is er alle begrip voor mensen die
op gegronde redenen nog afzien van
kerkgang.
Daarbij blijven gangbare gebruiken
bestaan:
handen
reinigen
bij
binnenkomst, vaste looproutes, de
kosters wijzen de plaats, collecten bij
de uitgangen.
We zullen de ontwikkelingen op de
voet volgen en zodra dat mogelijk is,

zal worden overgegaan
volledige kerkgang.

op

een

Heilig Avondmaal
Op zondag 3 oktober staat een
avondmaalsviering gepland. Deze zal
plaats hebben in de morgendienst
(10.00 uur) en de middagdienst
(15.30 uur). In een derde dienst zal
de nabetrachting worden gehouden
(19.00 uur). Ook dan dus in elke
dienst een halve bezetting.
Wel zijn er enkele aanpassingen uit
veiligheidsoverwegingen. De tafel
wordt verlengd tot in de trouwzaal,
de stoelen staan verder uit elkaar,
het brood wordt vanaf de schaal
aangereikt en de wijn wordt in kleine
bekertjes geschonken. Op deze wijze
hopen we verantwoord en stichtelijk
te handelen.
Catechisaties en verenigingen
De catechisaties volgen ook nu het
onderwijsbeleid. Zij gaan vanaf
maandag 20 september weer van
start. Zie de kerkbode voor verdere
informatie.
Ook de verenigingen komen vanaf
die datum weer bijeen. Zij zorgen zelf
voor een verantwoorde gang van
zaken.
Bezoeken
De huisbezoeken en de pastorale
bezoeken worden weer ter hand
genomen. Daarbij blijft gelden dat dit
alleen plaats vindt met wederzijds
goedvinden. En ook dan blijft
voorzichtigheid geboden.
Vergaderingen
De kerkenraad blijft voorlopig
vergaderen in de grote zaal met alle
gebruikelijke voorzorgsmaatregelen.
Voor het houden van een ledenvergadering is geen belemmering
meer. Daarom staat er op dinsdag 12
oktober
een
ledenvergadering
gepland ter verkiezing van een
diaken.

Langere termijn
De toekomst ligt in de hand des
Heeren. Wij weten niet hoe het verder
zal gaan met de pandemie. Daarom
heeft elke beleid een voorlopig
karakter. De ontwikkelingen worden
nauw gevolgd en zo nodig wordt het
beleid aangepast.

Tenslotte
Als kerkenraad proberen we in
wijsheid en verantwoordelijkheid te
handelen. Dat is onze plicht. Maar
het is ook duidelijk: Aan de zegen des
Heeren is alles gelegen. Het is dan
ook onze wens dat de Heere Zijn
zegen wil verbinden aan ons beleid.
Daarom is het zo nodig deze zegen af
te smeken aan de troon der genade.
En dat is een opdracht voor de gehele
gemeente. Ook nu geldt weer: Tot
Wien zouden wij anders gaan, Gij
hebt de woorden des eeuwigen
levens.
De kerkenraad
Wie gaan er naar de kerk?
Zondag 19 september 2021
In de morgendienst worden de
wijken 3 en 4 verwacht, aangevuld
met wijk 10 (Q-T).
In de middagdienst worden de wijken
1 en 9 verwacht, aangevuld met wijk
10 (A-D).

