Geachte bezoeker van de eredienst in de Oude Kerk,
“Gehoord hebbend de overheid adviseren wij gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met
maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang
wordt ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd
mondmaskers te dragen tijdens verplaatsingen.” Zo luidt het advies dat de landelijke kerk maandag
heeft uitgebracht.
Dit advies heeft ons als kerkenraad geraakt. Vooral omdat we de laatste maanden op zorgvuldige wijze
met elkaar probeerden invulling te geven aan de eredienst én zo de lofzang gaande hielden. Na grondig
beraad hebben we als kerkenraad besloten het advies op te volgen, vooral met het oog op de toename
van het aantal positief geteste mensen én de toestand in de ziekenhuizen in onze regio.
Vanaf zondag 11 oktober wordt het maximum aantal bezoekers 30 personen (exclusief allen die
medewerking verlenen aan de dienst).
Indien u de dienst van zondag wilt bezoeken, dan dient u zich op de voorafgaande zaterdag vóór 18.00
uur aan te melden bij Anke Klaassen (haklaassen@kpnmail.nl of 06 51 10 93 02). Hierbij dient u aan te
geven met hoeveel personen u wenst te komen. Mocht de grens van 30 gepasseerd worden, dan
ontvangt u een schrijven dat het maximum aantal is bereikt en u voor de volgende zondag op de lijst
geplaatst kunt worden. Indien u dit wenst, kunt u dit per omgaande aangeven.
Bij kerkbezoek wordt u dringend verzocht een mondkapje te dragen bij het betreden van het gebouw
en bij het verlaten (tijdens verplaatsingen).
Er zal indien gewenst kinderoppas aanwezig zijn en kindernevendienst worden aangeboden (indien u
dit aangeeft bij uw aanmelding).

Het is pijnlijk dat het aantal bezoekers aan de dienst teruggebracht moet worden. Goddank gaat in de
hemel de lofzang onverminderd door - plaatsvervangend en inspirerend. ‘De hemel bruist van
dynamiek om het leven op aarde op gang te houden’ (Jos de Heer). Laten we daarom de moed niet
verliezen, maar onze hoop richten op de Heer van de gemeente én met elkaar bekijken hoe we ook
hier in de Oude Kerk verantwoord de lofzang gaande kunnen houden.
Namens de kerkenraad van wijkgemeente Charlois,

ds.Bert Davelaar

