Corona nieuws
nieuwsbericht van de Gereformeerde Gemeente Apeldoorn rondom Corona
16 december 2021
Inleiding
Wie had ooit kunnen denken dat de
coronapandemie zo langdurig en zo
ernstig het kerkelijk leven zou
ontwrichten! Wat is het lang geleden
dat we als gemeente in zijn geheel
naar de kerk konden. We hebben het
toen misschien nauwelijks als een
zegen ervaren, maar nu is het een
groot gemis.
En nog is het einde van alle
maatregelen niet in zicht. Wij praten
u in deze nieuwsbrief weer bij na de
laatstgehouden persconferentie.
Stand van zaken
Gelukkig
blijft
het
aantal
quarantainegezinnen op dit ogenblik
laag. Er is nu (naar wij weten) slechts
één gezin in quarantaine.
De Hulplijn heeft een nieuw
telefoonnummer: 06 839 011 46.
Kunt u/jij tijdelijk wel wat extra hulp
gebruiken in verband met Corona of
om een andere reden? Bel of app ons.
We horen het graag?
Beleid
De persconferentie van deze week
bracht voor ons kerkelijk leven geen
veranderingen.
De
anderhalvemeter-regel blijft van kracht, met alle
gevolgen voor het toegestane aantal
kerkbezoekers. Ook de gedeeltelijke
lockdown blijft van kracht. We willen
een uitzondering maken voor de
oudejaarsdienst. Deze zal aanvangen
om 18.30 uur.
Daarom worden er (voorlopig) geen
veranderingen aangebracht in het
lopende beleid. Voor catechisaties,
koren en verenigingen geldt dat zij
meestal in de tweede helft van
december niet bijeen kwamen. Wij

willen over enkele weken het beleid
opnieuw bezien.
Ledenvergadering
De ledenvergadering is verzet van
maandag
20
december
naar
zaterdagmorgen 18 december. We
beginnen om half tien in de kerkzaal,
waar dan ook de anderhalve-meter
zal worden gehandhaafd.
Kerstmuziekavond
Onder deze Coronanieuws vindt u
een
verkorte
versie
van
het
programma van de kerstmuziekavond van zaterdag 18 december.
Het volledige programma zal de
avond zelf te downloaden zijn via de
website. De uitzending begint om
19.25 uur, de avond zelf start om
19.30 uur.
Vragen?
Voor vragen, opmerkingen of coronameldingen kunt u contact opnemen
met ouderling Weststrate (0615901709).
Tenslotte
‘Zijn barmhartigheid is van geslacht
tot geslacht over degenen die Hem
vrezen. (Lukas 1: 50)
De kerkenraad
Wie gaan er naar de kerk?
Zondag 19 december 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).

Programma van de
kerstmuziekavond
zaterdag 18 december aanvang
19.30 uur
1. Opening door ouderling M.J.
den Haan
2. Schriftlezing: Psalm 98
3. Samenzang: Psalm 98: 1
4. Meditatie
5. Kinderkoor “Met hart en
stem”
a. Psalm 146: 1, 3 en 8
b. Immanuël
6. a. Once in royal David’s city
b. O come all ye faithful
Florian Harbers - piano
Anne Tinholt-Kooijman – piano
7. a. O little town of Bethlehem
b. Lofzang van Maria
Marie Karels - blokfluit
Henriëtte van As - blokfluit
Marit Droppert - blokfluit
Hanna van Es - blokfluit
Suzanne van Schaar - blokfluit
Rik Gerritsen – piano
8. Orgelsolo “Kerstfantasie”

9. Kerstfantasie
Inge Bart - blokfluit
Marie Karels - blokfluit
Hanneke van Kralingen-ten
Voorde - dwarsfluit
Eline Wiegman-van Barneveld
- viool
Laura Overeem-Paalman –
viool
Anne Tinholt-Kooijman - piano
Rik Gerritsen – orgel
10.Kinderkoor “Met hart en
stem”
a. Stille nacht
b. Alzo lief had God de
wereld
c. Blijf bij mij, Heer
11.a. Es ist ein Ros' entsprungen
b. Gebet
c. Die drei hohen Feste
d. Psalm 98
Laura Overeem-Paalman –
viool
Anne-Esther Visscher-van
Woerden – viool
Eline Wiegman-van Barneveld
- viool
Harald Bunt – Viola da Gamba
Anne Tinholt-Kooijman – piano
12.Sluiting door ouderling M.J.
den Haan
13. Samenzang: Psalm 98: 2

