Nieuwsbrief, 18 december 2021.
Beste gemeenteleden,
N.a.v. de persconferentie van zojuist is het natuurlijk de vraag: “Wat gaan we morgen
doen met de kerkdienst?”
Er is tijdens de persconferentie geen duidelijke aanwijzing gegeven over kerkdiensten,
maar we kunnen natuurlijk wel zelf onze eigen verantwoordelijkheid nemen. We hebben
gelukkig de mogelijkheid om de kerkdienst online bij te wonen. Daarom wil ik u hierbij
dringend vragen de dienst zo veel als mogelijk thuis mee te vieren. Omdat we niet
iedereen via e-mail kunnen bereiken, zullen er morgenvroeg vast mensen aanwezig zijn,
die we natuurlijk niet naar huis zullen sturen. Maar voor iedereen in het kerkgebouw
gelden alle basisregels die we eerder aan u hebben doorgemaild.
Als er de komende week aanvullende regels vanuit het College van Kerkrentmeesters aan
ons geadviseerd worden, zullen we u hierover vòòr Eerste Kerstdag informeren.
De basisregels, naast de 1,5 mtr. onderlinge afstand, zijn voor de Hoofdstraatkerk:
 allemaal weer via de Hoofdstraatzijde naar binnen te gaan en te vertrekken;
 bij verplaatsingen in het gebouw een mondkapje te gebruiken;
 bij het naar binnengaan iets ruimer afstand te nemen van je voorganger;
 even op te letten als je voorganger meer tijd nodig heeft om te gaan zitten;
 alle beschikbare banken en stoelen te gebruiken, zowel in de kerkzaal als op de
gaanderij;
 bij een lege bank eerst de middelste plaatsen te bezetten, zodat andere kerkgangers de
buitenste plaatsen kunnen nemen en we elkaar niet hoeven te passeren;
 na de zegen allemaal weer te gaan zitten en pas te gaan staan als jouw bank of
stoelenrij aan de beurt is om te vertrekken. De kerkgangers op de achterste banken en
stoelenrijen vertrekken als eerste. Daarna volgen de andere rijen om de beurt (zelf
opletten of dit veilig kan);
 bij vertrek ook in de hal voldoende afstand tot elkaar te bewaren.
Vriendelijke groet,
Siebrand Bisschop,
Voorzitter Wijkkerkenraad GWC (Hoofdstraatkerk)

