Corona nieuws
nieuwsbericht van de Gereformeerde Gemeente Apeldoorn rondom Corona
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Inleiding
Gisteravond konden we de zoveelste
persconferentie
volgen.
Daarin
kwam onder andere ook aan de orde
dat kerken werd gevraagd om zich
ook te houden aan de regels. Wat
betekent dit voor ons?
Zo vlak voor de zondag ontvangt u
een corona nieuws om u op de hoogte
te houden.
Stand van zaken
Het aantal gezinnen in quarantaine
in onze gemeente lijkt weer iets af te
nemen. Op dit ogenblik betreft het
zeven adressen.
En weer mogen we opmerken dat er
geen (doop)leden vanwege corona in
het ziekenhuis liggen. De vraag
dringt zich op of we het als een
genade wonder zien. Als we om ons
heen kijken, moeten we wel in Hem
eindigen voor deze onverdiende
zegen.

beslissing vragen. Het zou niet
verstandig zijn om daar op zo korte
termijn beleidsmatig op te reageren.
Je kunt toch niet op zaterdag
beslissen dat de kerktijden van de
volgende dag worden aangepast?
Daarom is besloten om de komende
zondag te handelen naar het lopende
beleid. In de komende week zal de
kerkenraad zich buigen over de te
nemen beslissingen. Dan zal ook het
gesprek van minister Grapperhaus
met de kerken plaats vinden. Ook zal
er dan waarschijnlijk weer een
‘Woerdens advies’ komen. Deze beide
uitkomsten kunnen dan worden
meegenomen in ons kerkenraadsoverleg.
Vragen?
Voor vragen, opmerkingen of coronameldingen kunt u contact opnemen
met ouderling Weststrate (0615901709).
Tenslotte
We horen het van alle kanten wat de
minister-president heeft gesproken.
Wat minister De Jonge zei. Wat de
mening is van het RIVM. En wat het
OMT heeft gezegd. Maar hebben we
ook de stem des Heeren opgemerkt?
De kerkenraad
Wie gaan er naar de kerk?

Beleid
Het is (op dit moment) nog maar
enkele uren geleden dat de laatste
maateregelen middels de bekende
persconferentie
werden
bekend
gemaakt.
Er kwamen zaken aan de orde die
van de kerkenraad een nadere

Zondag 28 november 2021
In de morgendienst worden de
wijken 3 en 4 verwacht, aangevuld
met wijk 10 (R-T).
In de middagdienst worden de wijken
7 en 8 verwacht, aangevuld met wijk
10 (V-Z).

