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Inleiding
De ministers die verantwoordelijk
zijn voor het coronabeleid zijn niet te
benijden. Wat is het vaak moeilijk
om keuzes te maken. Ze mogen wel
een plaats hebben in ons gebed!
Ook voor de kerkenraad is het niet
altijd gemakkelijk om keuzes te
maken. Om uit de vele mogelijke
opvattingen een verstandige koers
uit te zetten. Hebben ook zij een
plaats in uw gebed?
Zoals in de vorige corona nieuws
aangekondigd heeft de kerkenraad
overlegd over de te varen koers na
het afkondigen van een gedeeltelijke
lockdown. In deze nieuwsbrief leest u
de uitkomsten.

Stand van zaken
Na de piek van enkele weken geleden
(18 gezinnen) blijft het aantal
quarantaine-gezinnen gelukkig laag:
slechts vijf gezinnen. De aantallen
kunnen per dag verschillen. En, geeft
ieder het door?
Eén lid moest worden opgenomen op
de IC wegens corona. Dat gaf zorgen.
Gelukkig was het verblijf kort.
Wie de overlijdens advertenties in de
krant beziet weet dat de pandemie
nog steeds volop woedt in ons land
en de vooruitzichten geven geen
reden tot hoop.
Beleid
Wat is verstandig beleid? Wie
wijsheid ontbreekt, dat hij ze van

God begeert Die een ieder mildelijk
geeft en niet verwijt… Moge Hij onze
Leidsman zijn in deze moeilijke
dagen. Hieronder ziet u per kopje de
weg die we biddend willen gaan.
Basisschoolkinderen vanaf groep 6
moeten tweemaal per week testen en
mondkapjes dragen. Ook zal er in de
gezinnen veel getest moeten worden. Dat
kan behoorlijk in de papieren lopen. Een
gemeentelid
wil
deze
gratis
ter
beschikking stellen aan hen die dit niet
kunnen bekostigen. U kunt ze dan
aanvragen bij ouderling Weststrate.

Kerkgang
Gelukkig hoeven we niet verder af te
schalen. Herinnert u zich nog die
akelig lege kerk? We zien uit naar de
dag dat we weer gezamenlijk op
mogen gaan! Maar beter een half ei
dan een lege dop.
Wel ligt er een probleem met de vijfuur-grens. Het overheidsadvies is
duidelijk, maar als kerk zouden we
ons daaraan kunnen onttrekken.
Het lijkt ons echter verstandig om de
middagdiensten
vanaf
nu
te
beginnen om half vier. Dat geeft de
mogelijkheid dat we voor vijven ons
kerkgebouw verlaten en daarmee
handelen in lijn met de wens van
onze overheid.
Het is niet te verwachten dat de
maatregelen binnenkort versoepeld
worden.
Verenigingen
Omdat er geen bijeenkomsten mogen
zijn na 17.00 uur, kan het
bijeenkomen in verenigingsverband
helaas niet meer plaats hebben. Een
hele aderlating in de decembermaand. Een uitzondering kan er
gemaakt worden voor de -12
vereniging die op zaterdagmorgen

bijeenkomt. Hen treffen de maatregelen niet.
Koren
Ook de koren worden getroffen door
de maatregelen uit de gedeeltelijke
lockdown. Repetities en uitvoeringen
zijn ’s avonds niet meer mogelijk. Wel
kan het jeugdkoor op zaterdag
overdag repeteren.
Vergaderingen en bijeenkomsten
Ook de avondbijeenkomsten vallen
onder het overheidsverbod. Als het
aantal bezoekers beperkt blijft tot
vier is een ‘huisvergadering’ nog wel
mogelijk.
Dit betekent dat de ledenvergadering
moet worden verzet van maandag 20
december naar zaterdagmorgen 18
december. De Kerstmuziekavond
wordt verzet naar zaterdagavond 18
december. Nadere informatie volgt.
Catechisaties
Het was voor ons gebruikelijk om
aangaande de catechisaties aan te
haken bij het onderwijsbeleid. En het
onderwijs gaat door. Daarom leek
het mogelijk om de catechisaties
voort te zetten. De overheid heeft
echter aangegeven dat alleen het
zgn. geaccrediteerde onderwijs, ofwel
het door de overheid bekostigde
onderwijs ook na 17.00 uur gegeven
mag worden. En daar vallen
catechisaties buiten…Dat betekent
dat de catechisaties per direct zijn
gestopt. In de decembermaand
zullen we ons beraden of we in
januari weer doorgaan met fysieke
catechisaties (in het kerkgebouw) of
met digitale catechisaties via Teams.
Bezoeken
Omdat bezoeken nog wel zijn
toegestaan (tot vier personen) blijft er
de mogelijkheid van huisbezoeken.
Althans, als er wederzijds geen
bezwaren zijn. Wel wordt er op
aangedrongen om per avond slechts
één bezoek af te leggen.

De pastorale bezoeken kunnen
gelukkig nog gewoon voortgang
vinden. Daar is geen belemmering.
Schroom
Nogmaals willen we uitspreken dat
er alle begrip voor is als mensen
liever geen bezoek ontvangen, of als
zij de kerkgang niet aandurven. Een
ieder is daarin geheel vrij.
Vragen?
Voor vragen, opmerkingen of coronameldingen kunt u contact opnemen
met ouderling Weststrate (0615901709).
Tenslotte
We kunnen het horen en lezen dat de
bevolking steeds meer moeite heeft
met de door de overheid genomen
maatregelen. En het is voor
sommigen heel begrijpelijk: de last is
zwaar!
Zorgelijker
zijn
de
opmerkingen dat we ons makkelijke
en plezierige leventje niet willen
missen. Daaruit blijkt het geheel
ontbreken
van
een
geestelijk
element.
Voor de Heere hebben wij geen
rechten. We zijn geschapen om Hem
te dienen, maar het lijkt dan alleen
om onze eigen ‘ik’ te draaien.
Hoe anders spreekt Gods Woord: Het
zijn de goedertienheden des Heeren
dat wij niet vernield zijn. (Kl.3:22)
Zoekt eerst het Koninkrijk der
hemelen... (Matth.6:33)
De kerkenraad
Wie gaan er naar de kerk?
Zondag 5 december 2021
In de morgendienst worden de
wijken 2,5 en 6 verwacht, aangevuld
met wijk 10 (E-P).
In de middagdienst worden de wijken
1 en 9 verwacht, aangevuld met wijk
10 (A-D).

