Kesteren, 9 oktober 2020
Betreft: herziening maatregelen rondom kerkgang
Geachte gemeenteleden,
De ontwikkelingen rondom het coronavirus staan niet stil. In de achterliggende weken nam het
aantal besmettingen drastisch toe. Als kerkenraad hebben we ons bezonnen op onze Bijbelse
roeping, op de adviezen van de landelijke en plaatselijke overheid en op het advies van het Breed
Moderamen van de synode van de Hersteld Hervormde Kerk (zie ook
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/nieuws/update-advies-eredienst-en-corona).
We hebben besloten met ingang van aanstaande zondag, en in ieder geval voor het verdere van de
maand oktober de volgende maatregelen toe te passen:
-

-

Per eredienst is er voor 100 gemeenteleden gelegenheid om de dienst te bezoeken. Het
verdere van de gemeente kan de dienst dan thuis live volgen op de inmiddels bekende
manieren.
Bij het in- en uitgaan van de kerk dragen we een mondkapje, totdat we op de door de koster
aangewezen plaats zitten.
Zoals reeds vermeld in Gemeenteklanken zal er alleen op de voorste rijen gezongen worden.
Tijdens de diensten is er geen kinderoppas.
We dringen er op aan ook buiten het kerkgebouw de regels nauwgezet in acht te nemen en
de aanwijzingen van de daarvoor aangestelde personen op te volgen. U wordt ook verzocht
om na de dienst zo spoedig mogelijk huiswaarts te keren.

De kerkenraad zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen. We beseffen dat deze maatregelen veel
gedachten geven. Toch zijn we allereerst dankbaar dat de erediensten hun voortgang mogen
hebben. Dat is onverdiende goedheid van de HEERE. Welk recht hebben wij dat Hij ons dat schenkt?
Laten we bidden om de werking van de Heilige 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.
Met vriendelijke groet,
Uw kerkenraad

Blijft u, zo mogelijk, de website van onze gemeente (www.hhgkesteren.nl) raadplegen?

