Corona nieuws
nieuwsbericht van de Gereformeerde Gemeente Apeldoorn rondom Corona
1 september 2021
Inleiding
Hierbij ontvangt u na de vakantietijd
weer een corona nieuws in uw
mailbox.
Helaas blijkt dat het virus nog steeds
volop rond waart en dat er nog steeds
maatregelen nodig zijn. We willen u
weer informeren over het corona
beleid, zodat u weer helemaal op de
hoogte bent.
Stand van zaken
Er waren, na een periode van rust,
in augustus opeens weer enkele
gevallen van coronabesmetting in
onze gemeente, meestal in milde
vorm. Op dit moment (woensdag) is
er geen adres bekend dat in
quarantaine is. Dat mogen we als
een zegen ervaren. Naast deze
dankbaarheid
blijft
natuurlijk
voorzichtigheid geboden!

Beleid
Op dit ogenblik zijn we nog in
onwetendheid
of
en
hoe
er
wijzigingen zullen optreden in het
overheidsbeleid. Er wordt gesproken
over een mogelijke opheffing van de
anderhalve-meter-maatregel per 20
september. Dat zou betekenen dat
we weer op de gebruikelijke wijze
naar de kerk zouden kunnen gaan.
Wat zouden we daar naar uitzien!

Maar voor de komende weken blijven
we als gemeente bij de huidige
maatregelen.
De kerkdiensten blijven beperkt tot
de
onderstaande
wijken.
Dat
betekent in de praktijk zo’n 200
mensen
per
dienst.
Ook de
openingsavond van het catechisatieen verenigingseizoen (17 september)
blijft beperkt toegankelijk. Als de
maatregelen worden opgeheven, zijn
we voornemens om op 3 oktober het
Heilig Avondmaal te vieren.
Op 20 september beginnen de
catechisaties weer. Zij volgen het
onderwijsbeleid. Zie hiervoor de
komende kerkbode.
Voor wat betreft de verenigingen en
koren blijven de regels voorlopig
gelden: boven de 17 jaar anderhalve
meter. Bij verruiming vervalt deze
regel.
U begrijpt dat wij uitzien naar de
komende persconferentie in de hoop
dat deze inderdaad een einde zal
maken aan de kerkdienstbeperkende
maatregelen.
Tenslotte
We wijzen u op het lied van
Habakuk, die uiteindelijk zelfs in de
grootste smarten Zijn God mocht
verheerlijken. Om jaloers op te zijn.
De kerkenraad
Wie gaan er naar de kerk?
Zondag 5 september 2021
In de morgendienst worden de
wijken 1 en 9 verwacht, aangevuld
met wijk 10 (A-D).
In de middagdienst worden de wijken
3 en 4 verwacht, aangevuld met wijk
10 (Q-T).

