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29 oktober 2021
Inleiding
De 34e Corona-nieuws-brief ligt voor
u. Wie had kunnen denken dat er na
die eerste nog zo veel zouden volgen!
Helaas eist het toenemende aantal
besmettingen nog altijd doordenking
van de kerkenraad.
Ook in deze nieuwsbrief praten we u
weer bij, zodat u weer helemaal op de
hoogte bent.

Stand van zaken
Het aantal besmettingen in onze
gemeente blijft onveranderd hoog.
Op dit ogenblik zijn er vijftien
gezinnen in quarantaine. En dat
aantal wijzigt elke dag. Waar de
quarantainetijd van het ene gezin
wordt beëindigd, daar komen er weer
nieuwe namen bij van andere
gezinnen.
Over het algemeen gaat het om milde
klachten, maar er zijn ook leden en
doopleden die er flink ziek van zijn.
Met
dankbaarheid
mogen
we
vaststellen dat er tot nu toe gelukkig
geen sprake is van ziekenhuisopnamen of van IC-verpleging.
Voortdurend gebed om de bewarende
genade Gods is noodzakelijk.
Beleid
Op dit moment ziet de kerkenraad
nog geen reden om het huidige beleid
te wijzigen. Wel heeft u de afgelopen
zondag kunnen merken dat er een
aanpassing is in het kerkbezoek. Er
wordt nu een plaats vrij gehouden

tussen personen die niet als familie
bij elkaar horen. Dat maakt de kans
op besmetting kleiner.
Misschien durft u het toch niet aan
om onder deze omstandigheden een
kerkdienst te bezoeken. Het spreekt
voor zich dat daarvoor alle begrip is.
We wensen ook hen de zegen van de
Heere toe op het gehoorde Woord.
Komende week zal de minister
president weer een persconferentie
houden. Misschien wordt gesproken
over een aanscherping van het
beleid. De kerkenraad zal zich hierna
bezinnen op haar beleid.
Wij vragen u nogmaals om bij
klachten echt thuis te blijven.
Daarmee voorkomen we besmetting
van anderen.
Vragen?
Voor vragen, opmerkingen of coronameldingen kunt u contact opnemen
met ouderling Weststrate (0615901709).
Tenslotte
Wij wensen u allen de nabijheid des
Heeren toe. Laat alle zorgen ons
uitdrijven tot de Koning van de Kerk
bij Wie raad is en hulp.
De kerkenraad
Wie gaan er naar de kerk?
Zondag 31 oktober 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).
Dankdag wo. 3 november 2021
In de middagdienst (14.30 uur) de
wijken 1, 9, 2, 5, 6 en 10 (A-P).
In de avonddienst (19.30 uur) de wijken
3, 4, 7, 8 en 10 (Q-Z).

