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Geachte gemeenteleden,
Afgelopen week is er veel ophef ontstaan over de samenkomsten in de verschillende kerken, die een
gevaar voor de volksgezondheid zouden opleveren. De beeldvorming in de media keerde zich tegen
de kerk. Bij religieuze bijeenkomsten zou het aantal bezoekers zoveel mogelijk beperkt moeten blijven.
Het coronavirus is intussen bezig met een opmars. De cijfers van de afgelopen dagen zijn zorgelijk. Het
aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt sterk toe. Dat vraagt ook van ons als kerk onze
verantwoordelijkheid te nemen. Met het oog hierop heeft het breed moderamen van de generale
synode van de Hersteld Hervormde Kerk een advies aan de plaatselijke gemeenten uitgebracht. Naar
aanleiding van dit advies heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen.
 Voor komende zondag zal het aantal gemeenteleden dat uitgenodigd wordt voor de
erediensten, substantieel worden teruggebracht.
 Tijdens de kerkdiensten zullen maximaal drie Psalmverzen gezongen mogen worden.
 Het zingen moet beslist op een ingetogen wijze gebeuren.
 Bij het in- en uitgaan van de kerk is het dragen van een mondkapje op vrijwillige basis.
Alle andere kerkelijke activiteiten, zoals jeugdwerk, kunnen ongewijzigd doorgang vinden met
inachtneming van de bekende RIVM-richtlijnen. Ook is er morgen weer kinderoppas aanwezig.
Wij vragen u indien u wordt benaderd door de pers, deze vriendelijk door te verwijzen naar diaken
K.M. Luijendijk die in deze de woordvoerder is namens onze gemeente.
Na zondag zullen we de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwlettend volgen. Als er aanleiding
is voor het nemen van andere of gewijzigde maatregelen zullen we u op de hoogte houden.
Laten we bidden om Zijn Geest om de juiste houding aan te nemen in de samenleving en ten opzichte
van onze overheid en laten we land, volk en overheid voortdurend opdragen in onze gebeden.
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