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INFORMATIE INZAKE CORONAVIRUS
Namens uw kerkenraad willen wij u in dezen het
volgende meedelen.
U zult ongetwijfeld gehoord of gelezen hebben over de
maatregelen die in Nederland genomen worden om de
verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Eén
van de maatregelen die op 12 maart jl. namens het
kabinet afgekondigd is, is het niet bijeenkomen met
groepen mensen groter dan 100 personen.
Normaalgesproken worden de kerkdiensten in onze
gemeente gelukkig door meer dan 100 personen
bezocht. Dat betekent dat de kerkdienst niet door kan
gaan zoals we gewend zijn.
Het moderamen van de kerkenraad heeft in haar
vergadering van vandaag besloten om tot nader order maar in ieder geval de aankomende drie weken - de
volgende werkwijze te hanteren :
Ouderen en zij die verkoudheidsklachten hebben
worden geadviseerd thuis te blijven.
Er zal geen kinderoppas zijn.
De kerkdiensten zullen op de gebruikelijke wijze
doorgaan, waarbij het aantal toegestane leden,
overeenkomstig het door de overheid gestelde,
maximaal 100 zal bedragen.
Dit zal bereikt worden door per wijk een dienst mee te
maken.
Onderstaand treft u het rooster voor de komende drie
zondagen aan:
Zondag 15 maart: In de ochtenddienst wijk 1 van
ouderling Verhoeven. In de middagdienst wijk 2 van
ouderling Gorseman
Zondag 22 maart: in de ochtenddienst wijk 3 van
ouderling De Vree. In de middagdienst wijk 4 van
ouderling Van Wijk

Zondag 29 maart: in de ochtenddienst wijk 5 van
ouderling Leenheer en wijk 6 van ouderling van der
Hoog. In de middagdienst wijk 7 van ouderling
Casteleijn.
Mochten er tijdens een dienst toch meer dan 100
personen aanwezig zijn, dan zullen zij in een aparte
zaal van de kerk moeten plaatsnemen.
De diensten zullen via een video-stream live op onze
gemeentewebsite www.hhgridderkerk.nl te volgen zijn
door de link www.imoti.nl/live aan te klikken, alsmede
via de gebruikelijke kanalen, zoals kerkdienstgemist.nl
en de kerktelefoon.
De collecte zal eveneens als in de laatste diensten aan
de uitgang plaatsvinden.
Dit aspect van collecten brengen wij ook graag onder
uw aandacht. Normaal bent u tijdens de kerkdiensten
in de gelegenheid uw liefdegaven te geven. Dat kan nu
via de rekeningnummers van de kerkvoogdij en
diaconie.
Diaconie: NL85RABO0385879172
Kerkvoogdij: NL63RABO0385879180
De afsluitingsavond van de catechese, die voor dinsdag
17 maart stond, zal NIET doorgaan. Een nieuwe datum
zal later bekend gemaakt worden.
De contactmiddag van 18 maart zal eveneens NIET
doorgaan.
Met uitzondering van de clubs van hedenavond,
vrijdagavond 13 maart, zullen de overige club- en
verenigingsbijeenkomsten, dus ook die van de
mannen- en vrouwenvereniging, geen doorgang
vinden.
Dit alles tot nadere berichtgeving.
De belijdeniscatechisatie zal wel doorgang hebben.

