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Inleiding
Na de laatste persconferentie heeft
de kerkenraad zich gebogen over de
consequenties voor onze gemeente.
Door de toenemende besmettingen
was er aanscherping te verwachten.
En deze is ook gekomen. Gelukkig is
er nog geen sprake van een nieuwe
lockdown. We lopen ook nu weer de
verschillende deelgebieden na.
Stand van zaken
Het aantal besmettingen in onze
gemeente lijkt iets af te nemen. Op
dit ogenblik zijn er negen gezinnen in
quarantaine, 2% van onze adressen.
Maar dat getal is nog steeds hoger
dan de enkele gevallen die we
gewend waren.
We gaan daarbij uit van een 10dagen periode van quarantaine, met
de kanttekening dat de quarantaine
soms niet wordt gemeld.

Beleid
Landelijk wordt er steeds meer
gesproken over het gebruik van de
zgn. GGG-verklaring (corona gehad,
gevaccineerd, getest) in de vorm van
een QR-code. Dit geldt dan als
toegangsbewijs voor evenementen en
bezoek aan tal van openbare
plaatsen.
Daarvan zullen wij op het kerkelijk
erf geen gebruik maken. We houden

dit binnen de persoonlijke sfeer en
verantwoordelijkheid. Dus geen QRcode bij de ingang van de kerk. Dat
geldt ook voor alle andere kerkelijke
activiteiten.
Aanscherping
Ontsmetting van de handen, aparte
looproutes, toedeling van plaatsen
door de kosters, het melden van
quarantaine: dit blijft alles van
kracht.
Net als enkele maanden geleden
vragen we de bezoekers om bij het
binnen komen en verlaten van het
kerkgebouw weer een mondkapje te
dragen.
We hadden de beslissing al genomen
dat er een plaats vrij werd gehouden
tussen personen die niet als familie
bij elkaar horen. Dit zal blijven. Het
zou kunnen dat er dan enkele
plaatsen te weinig zijn, maar de
laatste binnenkomers kunnen dan in
de grote zaal een plaatsje krijgen.
Kerkbezoek
Er is nagedacht over het afschalen
van het kerkbezoek. Dat was een
moeilijke afweging.
Aan de ene kant geldt het dringende
advies van de regering om de
anderhalve meter weer in te voeren.
Dat zou betekenen dat we weer terug
gaan naar 2¼ wijk per dienst. Zo
kiezen we voor een veilige weg.
Aan de andere kant geldt nog steeds
dat de besmettingshaarden niet
worden gevonden in het kerkbezoek,
maar in familiebezoek en onderwijs.
Bovendien is in onze gemeente geen
sprake van ernstige besmettingen
(ziekenhuis/IC). Dat zou pleiten voor
een voortzetting van het huidige
beleid: vijf wijken, met wel een
tussenplaats.

De kerkenraad heeft er uiteindelijk
voor gekozen dat we het voorlopig
houden bij vijf wijken. Als daar reden
toe is kunnen we echter per direct
alsnog afschalen.

algemene voorzichtigheid afzien van
het bezoeken van de kerkdiensten.

Vragen?
Voor vragen, opmerkingen of coronameldingen kunt u contact opnemen
met ouderling Weststrate (0615901709).
Andere punten
► In navolging van het beleid van de
regering kunnen we helaas niet
anders dan het beëindigen van de
kooractiviteiten. Gebruik van QRcodes bij hen vindt de kerkenraad
ongewenst.
► Catechisaties en onderwijs volgen
het onderwijsbeleid. Deze gaan
gewoon door, met inachtneming van
de gebruikelijke regels.
► Het afleggen van huisbezoeken en
pastorale bezoeken kan doorgaan,
mits voorzichtigheid in acht wordt
genomen, en mits met wederzijds
goedvinden.
► Voor wat betreft de gemeentezang
schalen we iets terug. We zingen wel,
zij het één versje per keer. En we
gaan terug naar het ‘ingetogen
zingen’.
► De grote zaal blijft ingericht voor
(doop)leden die de kerkdienst wel
willen bezoeken, maar gebruik willen
maken van de anderhalve meter.
► Nogmaals willen we sterk
benadrukken dat iedereen met
(vermoedelijke)
klachten
zijn
verantwoording neemt en thuisblijft.
Daarbij geldt: liever te voorzichtig
dan te nonchalant.
► Ook willen we herhalen dat er alle
begrip is voor degenen die uit

Tenslotte
Wat kan het voor een kerkenraad
moeilijk zijn om zwaarwegende
beslissingen
te
nemen!
De
geschiedenis zal later oordelen over
de juistheid. Dit kan en mag niet
anders dan biddend plaats hebben.
Dat betreft het persoonlijk gebed van
elke ambtsdrager, maar ook het
gebed van elk gemeentelid. Opdat de
Heere Zelf ons zou leiden.
Laten we tenslotte de belangrijkste
vraag niet vergeten: Hoe zal het zijn,
als Hij u onderzoekt? Ligt uw
toekomst vast in het verzoenende
bloed van de Borg?
De kerkenraad
Wie gaan er naar de kerk?
Zondag 7 november 2021
In de morgendienst de wijken 3, 4, 7,
8 en 10 (Q-Z).
In de middagdienst de wijken 1, 9, 2,
5, 6 en 10 (A-P).

