Nieuwsbrief Maart 2021.
Erediensten.
Beste Gemeenteleden.
In onze laatste nieuwsbrief, februari 2021, spraken we over de bestaande ‘Lock-Down’ te verlengen
tot en met 9 maart 2021 en daarom de erediensten tot en met 7 maart 2021 te annuleren.
Inmiddels zijn er nieuwe persconferenties geweest waarin een beperkt aantal versoepelingen zijn
aangekondigd zonder daarbij specifiek over kerkgemeenschappen te spreken.
Ook onze classispredikant, ds. van der Maas, heeft middels een brief d.d. 25 februari 2021 aan de
kerkenraden een nieuw advies uitgebracht met onderstaande aandachtspunten:
Voor de praktijk van het kerkelijk leven zijn de twee hoofdpunten:
1. In mijn brief van 15 december gaf ik het dringende advies door om zoveel mogelijk helemaal
online te gaan. Dat wordt nu ingetrokken. Fysiek bijeenkomen met maximaal 30 kerkgangers (zoals
we dus kenden voor de Lock down) wordt weer mogelijk. Lees wel goed de bijkomende adviezen
over aanvullend online zijn en voorzichtigheid ten aanzien van bepaalde doelgroepen etc.
2. In mijn brief van 14 januari kwam er het nog striktere advies bij om geheel alle vormen van zang
op te schorten. Alle inhoudelijke informatie die daarbij toen gegeven is van de werkgroep ‘zingen in
de kerk’ blijft gelden maar de algemene lijn om mee te werken is van u weer: Een zanggroepje van
maximaal 4 zangers (onderling minstens 3 meter afstand en minstens 5 meter afstand tot andere in
de kerkruimte aanwezige personen) is mogelijk.
Al deze uitgangspunten hebben ertoe geleid dat de kerkenraad van onze Protestantse Gemeente
unaniem heeft besloten erediensten met ingang van zondag 14 maart 2021 te herstarten.
Uiteraard volgen we daarbij de richtlijnen w.o.:
*
maximaal 30 kerkgangers (exclusief ‘personeel’),
*
handen reinigen en mondkapje verplicht met uitzondering van op de zitplaats,
*
1,5 meter afstand m.u.v. kerkgangers wonende op hetzelfde adres,
*
verplichte registratie,
*
cantorij van maximaal 4 personen, gemeente zingt niet mee,
*
vooralsnog geen koffie of thee na afloop van de erediensten.
Hopelijk is dit een begin naar een verdere verantwoorde verruiming zodra er sprake is van betere
cijfers en het vaccinatietraject een hogere dekking heeft dan nu het geval is.
Wij verwelkomen u graag a.s. zondag om 10.00 uur in Sluiskil, tot dan.

Kerncontacten en Wijkmedewerkers.
De werkgroep pastoraat heeft een korte enquête gestuurd naar alle kerncontacten en
wijkmedewerkers. Daar is heel goed op gereageerd .
We gaan alle reacties verwerken in agendapunten.
En als het Coronaverantwoord kan, dan plannen we een vergadering.
Wat wel grappig is dat je al uit de antwoorden merkt dat het doeners zijn en dat vergaderen nou niet
echt hun favoriete bezigheid is. Daarom willen we dit ook heel efficiënt doen.
Maar een keer per jaar is het wel echt noodzakelijk om elkaar even te zien en te spreken.
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Wij als werkgroep pastoraat hopen te horen wat er goed gaat en wat niet en indien nodig hierop
actie te ondernemen Vele van hen doen dit werk al 30/40 jaar zonder te veel poespas, zoals ze zelf
zeggen! We zijn hen hier heel dankbaar voor!
Want onze kerk heeft zijn bestaan vooral te danken aan heel veel vrijwilligerswerk.
Werkgroep pastoraat.

Actie Kerkbalans 2021.
Thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
De meerderheid van de antwoordformulieren hebben we inmiddels ontvangen, waarvoor hartelijk
dank. Toch nog het verzoek aan die gemeenteleden die nog niet hebben kunnen reageren om hun
antwoordenveloppe af te geven op het adres van de vrijwilligers of mee te nemen naar de
aanstaande erediensten.
In een volgende nieuwsbrief zullen wij u uitgebreid informeren over de actie kerkbalans 2021.

Opbrengst oud papier 2020.
Inmiddels is de opbrengt over het jaar 2020 ook bekend, het mooie totaalbedrag van € 4.664,88.
Hartelijk dank aan eenieder die dit mooie resultaat tot stand hebben gebracht, een post in de
jaarrekening die er toe doet.

Een hartelijke groet vanuit uw kerkenraad en houdt het gezond.
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