Gemeente,

14 maart 2020

We worden getroffen door een ernstige bedreiging van het coronavirus. We mogen wel opmerken
dat de Heere hierdoor tot ons spreekt en ons oproept tot bekering.
Afgelopen donderdag heeft de overheid maatregelen aangekondigd die ook ons kerkelijk leven
raken, waaronder de regel dat bij bijeenkomsten niet meer dan honderd personen aanwezig mogen
zijn. Vandaag heeft het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeente ook
een advies uitgebracht (zie https://www.gergeminfo.nl/nieuws/berichtgeving-inzake-hetcoronavirus). Als kerkenraad menen we dat wij ons dienen te houden aan wat de overheid ons
voorhoudt, in overeenstemming met het voornoemde advies, om verspreiding van het coronavirus
zoveel mogelijk te beperken.
De kerkenraad heeft besloten dat de zondagse erediensten tot eind maart door kunnen gaan, maar
met beperkingen:
• Aanwezigheid (maximaal 100 personen):
- op zondagochtend 15 maart 10:00 mogen de leden uit de wijken 1 en 4 komen,
- op zondagmiddag 15 maart 16:30 mogen de leden uit de wijken 2 en 3 komen,
- op zondagochtend 22 maart 10:00 mogen de leden uit de wijken 2 en 3 komen,
- op zondagavond 22 maart 19:00 mogen de leden uit de wijken 1 en 4 komen,
- op zondagochtend 29 maart 10:00 mogen de leden uit de wijken 1 en 4 komen, en
- op zondagavond 29 maart 19:00 mogen de leden uit de wijken 2 en 3 komen.
• U kunt uw wijknummer vinden in de gemeentegids achter uw naam.
• We beschikken over een ruime kerkzaal waardoor de gezinnen verspreid kunnen gaan zitten
met ruime afstand tot elkaar, om het risico op besmetting zoveel mogelijk te verkleinen. Alle
banken zijn hiervoor beschikbaar, en ook de galerij kan in deze tijd worden gebruikt.
• Er zal geteld worden hoeveel aanwezigen er zijn; wanneer er 100 personen in de kerkzaal
plaatsgenomen hebben, zullen overige bezoekers naar een zaal verwezen worden; deze
groepen zullen gescheiden gehouden worden.
• Er zal geen crèche gehouden worden.
• Ouderen en mensen met gezondheidsklachten omtrent hart, longen en luchtwegen behoren
tot de risicogroep. Zij doen er verstandig aan om geen kerkdiensten bij te wonen. Dit geldt
ook voor mensen die verkouden zijn en hoesten, vanwege het risico op verspreiding van het
virus.
• Er kan thuis meegeluisterd worden. Een link naar kerkomroep is te vinden op onze website.
Het is mogelijk dat de website van kerkomroep overbelast raakt, omdat veel kerken zullen
adviseren om thuis mee te luisteren. Aangezien wij die website niet beheren, kunnen wij als
kerkenraad niets doen aan problemen met de kwaliteit van de verbinding.
We hopen dat de Heere onze diensten wil zegenen en we met dit alles aan Hem verbonden mogen
zijn.
Verder worden alle gemeenteactiviteiten tot eind maart afgelast. Dit betreft onder andere de
doordeweekse kerkdienst, de gemeenteavond, de gemeentemaaltijd, alle bijeenkomsten van
verenigingen, commissies, catechisatiegroepen en de zondagsschool.
Namens de kerkenraad,
met hartelijke groet,
A.J. Duijster
scriba Gereformeerde Gemeente Zoetermeer

