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In deze Nieuwsbrief treft u informatie aan over de versoepeling van de coronamaatregelen. En er is opnieuw een berichtje over het afscheid van onze koster Wouter
Bouwhuis.
Versoepelingen Corona-maatregelen voor kerkdiensten in de Hoofdstraatkerk
De wijkkerkenraad heeft ingestemd met de versoepeling van een aantal coronamaatregelen tijdens de kerkdiensten in de Hoofdstraatkerk.
Deze regels betekenen heel concreet dat de basisregels zoals ‘rekening met elkaar houden’, ‘handen desinfecteren’ en ‘onderlinge afstand bewaren’ blijven bestaan. Maar de
andere maatregelen worden grotendeels losgelaten.
Voor u als kerkbezoeker betekent dit dat u zich vanaf nu niet meer vooraf hoeft aan te
melden. En ook wordt u niet meer geregistreerd als kerkbezoeker. Verder geldt dat:
1. U in de banken weer naast elkaar kunt gaan zitten. Wel geldt dat om-en-om een rij
banken nog niet wordt gebruikt. Tussen koppels of alleengaanden moet nog wel een afstand ter grootte van één onderarm-lengte aangehouden worden.
2. Als u om welke reden dan ook meer onderlinge afstand wilt of moet houden, kunt u gebruik maken van de stoelen. Alle stoelen kunnen gebruikt worden (zoals die nu zijn opgesteld). Tussen koppels of alleengaanden 1 stoel tussenruimte laten.
3. Zowel de in- en uitgang via het Herman Bavinckhuis als via de Hoofdstraat zijn weer
beschikbaar.
U zult merken dat het aantal regisseurs tijdens een kerkdienst minder wordt. Zij zullen u
ook niet meer een plaats toewijzen, maar u wel ontvangen en (zo nodig) wijzen op de regels die nog gelden. We werken toe naar een situatie dat u binnenkort weer door begroetingsdames en – heren welkom wordt geheten en de regisseurs geheel uit beeld verdwijnen.
Fijn dat we weer wat vrijer kunnen kerken. Maar laten we voorzichtig blijven. We blijven
de ontwikkelingen t.a.v. de Corona-besmettingen volgen en als dat noodzakelijk is, zullen
we regels weer aanscherpen.
Afscheid Wouter Bouwhuis
In juni van dit jaar, 2021, is Wouter al formeel met pensioen gegaan. We hebben daar (na
afloop van een kerkdienst) al aandacht aan besteed, maar waren daarin nog redelijk beperkt i.v.m. de corona-maatregelen. We werken nu achter de schermen druk aan een programma voor een feestelijk afscheid op vrijdag 5 november van 16.00 tot ca 18.30 uur.
Daarover hoort en leest u later meer, maar zet het vast in uw agenda. U bent van harte
welkom!
We willen hem bij het afscheid graag namens ons allemaal een cadeau aanbieden. Wilt u
daaraan ook bijdragen, dan kan dat door een bedrag te storten op rekeningnummer:
NL25 RABO 0373 7354 64 t.n.v. PGH inzake Wijkkas Hoofdstraatkerk o.v.v. Wouter. Het is
ook mogelijk een geldbedrag in de herkenbare bus in de hal te deponeren.
Vriendelijke groet,
Henk Dijkhuizen, Scriba
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