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Geachte gemeenteleden,
U volgt ongetwijfeld de berichtgeving in de media over de grote aantallen mensen die dagelijks besmet
worden met het coronavirus. Oudere, maar ook veel jonge mensen raken besmet en moeten in
thuisquarantaine of erger nog naar een ziekenhuis met een covid-afdeling. Ook worden er
schoolklassen naar huis gestuurd en hele scholen gesloten omdat er te veel besmettingen zijn.
Ook in onze kerkelijke gemeente zijn er verschillende gemeenteleden besmet geraakt en moeten thuis
uitzieken of zijn opgenomen in het ziekenhuis.
Aantal bezoekers
Het breed moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk heeft ook ons een brief gestuurd met de zeer
dringende oproep om het aantal bezoekers per dienst terug te brengen naar maximaal 30
volwassenen, betrokkenen bij de dienst niet meegerekend. Dit aantal van 30 mag worden opgehoogd
met de kinderen, behorend tot deze gezinnen, tot en met 12 jaar. Vanaf D.V. zondag 18 oktober 2020
gaan we op basis hiervan ook zo uitnodigen.
Het totaal aantal personen in een eredienst is dus afhankelijk van de uitgenodigde gezinnen.
Zingen
Er kunnen nog psalmen gezongen worden, zoals dat nu ook gaat, op ingetogen wijze en maximaal 3
verzen per eredienst.
Mondkapjes
Een extra maatregel is het verplicht gebruik van mondkapjes vanaf 13 jaar. Dit mondkapje moet
gedragen worden vanaf het moment van binnenkomst in de hal tot aan de zitplaats, als u zit mag u het
mondkapje af doen.
Aan het einde van de dienst, dus na het uitspreken van de zegenbede, moeten de mondkapjes weer
worden opgezet totdat u het kerkgebouw heeft verlaten.
Catechese/Verenigingen
Het houden van onderstaande verenigingen komen tot nader bericht te vervallen:
 Catechisaties en belijdenis catechisatie
 Zondagsschool
 Ouderenmiddag
 Mannen- en vrouwenvereniging
 Jongens- en meisjes vereniging en Jeugdvereniging
 Knutselclub
 Opvoedkring

Kinderoppas
De kinderoppas die, nog maar kort weer opgestart is, komt ook tot nader bericht te vervallen.
Richtlijnen
We willen u wijzen op uw verantwoordelijkheid voor wat betreft de geldende regels omtrent Covid19. Regelmatig handen wassen, bij de ingang van de kerk handen desinfecteren enzovoort. Bij klachten
die wijzen op besmetting en bij ziekte moet u thuisblijven. De richtlijnen staan ook op onze website.
Gezien de verantwoordelijkheid die wij als kerk hebben vragen wij u bij een coronabesmetting dit ook
te melden bij de kerkvoogdij, dit kan via kerkvoogdij@hhg-oudbeijerland.nl
Erediensten D.V. 18 oktober
In navolging van bovenstaande is naar meerdere mensen een e-mail gestuurd waarin staat dat we u
helaas hebben moeten afmelden voor de diensten van D.V. zondag 18 oktober. Als u geen e-mail heeft
ontvangen dan bent u dus aangemeld. U kunt dit ook eenvoudig zelf controleren door met uw account
in te loggen op Kerktijd.
Ook na aanstaande 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.
Gemeente het doet pijn om het zo te moeten verwoorden, maar het wordt ingegeven door de
urgente situatie die er op dit moment is.
Wij hopen en bidden of de Heere, ondanks ons maar dankzij Hem, een opening wil geven in deze
crisis.
Namens de kerkenraad en kerkvoogdij

