
 

 

 

  

 

 

 

Beste gemeente, 

Op woensdag 22 juli heeft de gehele kerkenraad een korte vergadering 

gehouden waarbij we tot onderstaand besluit zijn gekomen. 

Alvorens dit besluit mee te delen, eerst even dit. 

Fred en Jos hebben in de afgelopen weken de in Spanje verblijvende 
gemeenteleden bezocht en hen gevraagd hoe zij er over denken om op zondag 
16 augustus de kerk weer te openen. Unaniem ging men daar mee akkoord, 

sterker nog: men keek er zelfs heel erg naar uit. 

Als de omstandigheden blijven zoals ze nu zijn, mag er maximaal 75% van het 
aantal stoelen worden gebruikt. Ria v.d. Plas en Jan Kwint zullen de 
gemeenteleden hun plaats wijzen. De stoelen zijn zodanig opgesteld dat men 

voldoende afstand van elkaar kan houden. Echtparen kunnen gewoon naast 

elkaar zitten. 

Er zal niet worden gezongen, maar aan Mercedes is gevraagd om orgel te spelen 
en er zullen tevens geestelijke luisterliederen ten gehore worden gebracht.Ook 

zal er gezorgd worden voor voldoende ventilatie.  

Dominee Jan Brussaard, onze volgende pastor, die tot eind september samen 

met zijn vrouw Janie de gemeente zal dienen, is dan ook aanwezig om de dienst 

te leiden. 

Echter, de kerkenraad houdt zich het recht voor dat, mochten de 
omstandigheden rond het Coronavirus zich verslechteren, zij het besluit kan 

nemen om het bovenstaande weer terug te draaien en de kerk opnieuw te 

sluiten. 

Laten we hopen en bidden dat de plannen doorgang kunnen vinden en we elkaar 

na lange tijd weer kunnen ontmoeten. 

Blijf voorzichtig, houd afstand en zorg goed voor elkaar. 

Tot ziens. 

Namens de kerkenraad, 

Anneke Nijhof 

scriba 
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