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Inleiding
Helaas blijven deze nieuwsbrieven
noodzakelijk. De pandemie is nog
niet bedwongen en voorbij. In
tegendeel: de maatregelen werden
verscherpt. Ook nu brengen we u
weer op de hoogte van de
Apeldoornse ontwikkelingen.
Stand van zaken
Nog steeds worden heel veel mensen
besmet met het virus. En de druk op
de zorg neemt steeds meer toe.
In onze gemeente beweegt het aantal
quarantaine-adressen zich tussen de
10 en de 20. Dat is veel meer dan in
vorige maanden. Gelukkig zijn er tot
nu toe dit jaar geen ziekenhuisopnamen.

COVID-19’ weer van kracht. U hebt
afgelopen maandag daarvan kunnen
lezen in ‘onze’ krant. De anderhalvemeter-maatregel is dus niet langer
een advies, maar wordt wet. En daar
hebben we ons aan te houden.
Daarom zullen we met ingang van de
komende zondag weer terug gaan
naar 2¼ wijk per kerkdienst. U weet
uit het verleden hoe we dat vorm
geven. Aan het eind van de
nieuwsbrief vindt u de wijken die
komende zondag worden verwacht.
Er zijn geen wijzigingen in het beleid
rond de koren. Dat geldt ook voor
bezoeken en verenigingen. Mits men
zich houdt aan de afspraken.
U begrijpt dat het onze wens is om zo
snel mogelijk weer op te schalen en
met meer wijken ter kerke te kunnen
gaan.
Vragen?
Voor vragen, opmerkingen of coronameldingen kunt u contact opnemen
met ouderling Weststrate (0615901709).

Beleid
Als kerkenraad hebben we er voor
gekozen om waar mogelijk de
kerkgang te optimaliseren: zo veel
mogelijk personen, maar wel binnen
de gegeven kaders.
Een van de adviezen na de laatste
persconferentie was het (weer)
invoeren van de anderhalve meter
maatregel. Op grond van de
plaatselijke omstandigheden is dit
advies (nog) niet opgevolgd. Nu wordt
echter de ‘tijdelijke wet maatregelen

Tenslotte
'En indien iemand van u wijsheid
ontbreekt, dat hij ze van God begere,
Die een iegelijk mildelijk geeft, en
niet verwijt'. (Jak.1:5a))
De kerkenraad
Wie gaan er naar de kerk?
Zondag 21 november 2021
In de morgendienst worden de
wijken 1 en 9 verwacht, aangevuld
met wijk 10 (A-D).
In de middagdienst worden de wijken
2, 5 en 6 verwacht, aangevuld met
wijk 10 (E-P).

