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Inleiding
Ook op het begonnen jaar drukt de
Coronacrisis inmiddels al weer haar
stempel. In de kranten wordt volop
melding gemaakt van de meest
recente
ontwikkelingen
rondom
besmettingen en de bezetting van de
ziekenhuizen. En toch is ook 2022
een jaar onzes Heeren! Dat maakt
klein en geeft ook verwachting.

+16) en het jeugdkoor. Dus vanaf D.V.
10 januari 2022 zijn onze jongelui
weer hartelijk welkom! Bij dit alles
wordt wel de mondkapjesplicht
gehanteerd zoals die ook in het
onderwijs geldt.
Tot 14 januari 2022 worden de
overige maatregelen gehandhaafd in
afwachting van nadere besluiten
door de overheid.
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!

Stand van zaken
Het aantal besmettingen binnen
onze gemeente lijkt de afgelopen tijd
weer te zijn gedaald. Volgens wat ons
bekend is verblijft één gezin nu in
quarantaine. Helaas ligt brd. A.
Dekker nog steeds in het ziekenhuis.
Ook weten we van mensen die lijden
aan klachten die inmiddels LongCovid genoemd worden. Een ieder
sterkte en beterschap toegebeden.
Beleid
De hoofdlijnen van het beleid van de
regering zijn tot D.V. 14 januari 2022
ongewijzigd. Ook ons beleid kent
daarom weinig wijzigingen. Zo
hanteren wij bij de kerkdiensten de
1,5 meter als uitgangspunt.
Toch is er ook sprake van een
verandering. Begin deze week werd
bekend dat het primair onderwijs en
het voortgezet onderwijs weer open
mag. Daarom heeft de kerkenraad
besloten om de catechese weer te
laten plaatsvinden. Dat geldt ook de
jeugdverenigingen (tot en met de JV

Vragen?
Voor vragen, opmerkingen of coronameldingen kunt u contact opnemen
met ouderling Weststrate (0615901709).
Tenslotte
Gij, die niet weet, wat morgen
geschieden zal, want hoedanig is uw
leven? Want het is een damp, die
voor een weinig tijds gezien wordt, en
daarna verdwijnt. In plaats dat gij
zoudt zeggen: Indien de Heere wil, en
wij leven zullen, zo zullen wij dit of
dat doen. (Jacobus 4 vers 14 en 15).
Een hartelijke
kerkenraad
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Wie gaan er naar de kerk?
Zondag 9 januari 2022
In de morgendienst worden de wijken 2,
5 en 6 verwacht, aangevuld met wijk 10
(E-P).
In de middagdienst worden de wijken 3
en 4 verwacht, aangevuld met wijk 10
(R-T).

