Corona nieuws

nieuwsbericht van de Gereformeerde Gemeente Apeldoorn rondom Corona
17 januari 2022
Inleiding
Hoewel het aantal besmettingen fors
is
opgelopen,
is
het
aantal
ziekenhuisopnames in ons land
gelukkig toch gedaald. Achter
biologische oorzaken mogen we
hierin ook de hand van de Heere
zien. We mogen dankbaar zijn dat
door deze omstandigheden de regels
verruimd konden worden.
Stand van zaken
Zoals in heel ons land zijn er ook in
onze gemeente de afgelopen tijd meer
mensen besmet (geweest). Op dit
moment is er in zes gezinnen sprake
van besmetting(en). Gelukkig mag
het met brd. A. Dekker wat beter
gaan. Hij is overgebracht naar het
ziekenhuis in Apeldoorn. De Heere is
goed!

Beleid
De verruiming van het beleid van de
overheid betreft met name de
winkels en het hoger onderwijs.
Daarmee blijft er dus ruimte voor
catechese en jeugdwerk.
We zien echter nog geen ruimte om
met meer mensen in de kerkdienst
samen te komen. Wij blijven daarin
de 1,5 meter hanteren en dat leidt tot
de huidige verdeling in vier groepen.
Van de destijds ingestelde regels
rondom avondsluiting is geen sprake
meer. De middagdiensten zullen
daarom vanaf D.V. 23 januari 2022
weer om 16.00 uur beginnen.

Met dankbaarheid geven we ook weer
ruimte aan het verenigingsleven voor
volwassenen. Ook onze koren
kunnen weer repeteren. Hierbij geldt
uiteraard ook de 1,5 meter-regel.
Kunt u/jij tijdelijk wel wat extra hulp
gebruiken in verband met Corona of om
een andere reden? Bel of app met 06839 011 46. We horen het graag!

Vragen?
Voor vragen, opmerkingen of coronameldingen kunt u contact opnemen
met ouderling Weststrate (0615901709).
Tenslotte
We mogen blij zijn dat er meer ruimte
is
gekomen
voor
kerkelijke
activiteiten. Maar helaas blijven er
voorlopig ook beperkingen. En aan
sommige beperkingen willen we toch
niet gewend raken? Laten wij de
Heere blijven vragen of Hij geven wil
dat wij spoedig weer met de gehele
gemeente mogen samenkomen in
ons kerkgebouw.
Een hartelijke
kerkenraad.
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Wie gaan er naar de kerk?
Op de website van onze gemeente staat
altijd het meest actuele bezoekrooster
voor de kerkdiensten. Hierbij treft u de
“link” naar dat schema:
Rooster kerkdiensten
Let op: op 30 januari 2022 wijkt het
rooster iets af van het gebruikelijke
patroon in verband met de doopdienst.

