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Uit de kerkenraad: aanscherping corona-maatregelen
Maandagavond is er door de overheid een harde lockdown aangekondigd, met aangescherpte maatregelen.
Het is duidelijk dat het ter bestrijding van de coronapandemie noodzakelijk is voor de periode tot 19 januari
2021 extra maatregelen te nemen. Een bittere pil, die ook onze gemeente raakt. De landelijke kerk heeft naar
aanleiding van de maatregelen haar advies aangescherpt. Op basis daarvan heeft de kerkenraad de volgende
besluiten genomen met ingang van komende zondag:
• We moedigen u aan om de diensten zoveel mogelijk online te volgen. Zie www.schenkelkerk.nl voor
de link naar de kerkdiensten en de liturgie.
• Tegelijk blijven we gelegenheid bieden aan maximaal 30 bezoekers per kerkdienst. Wij vinden het
belangrijk om de diensten zoveel mogelijk - veilig - door te laten gaan en denken dat dit met de
maatregelen die we momenteel hanteren ook kan.
• Op Kerstavond (22.00 uur) en op Eerste Kerstdag (10.00 uur) is er één dienst, die u online kunt
volgen, met daarbij ruimte voor 30 kerkgangers in het gebouw. Er zijn dus - anders dan eerder
aangekondigd - geen dubbele diensten.
• Er zal geen kindernevendienst en crèche zijn tijdens de diensten vanaf komende zondag. De
basisscholen en kinderopvanglocaties zijn ook gesloten, en we volgen die lijn.
• Ook de catechesegroepen zullen niet samenkomen tot 19 januari.
• Over de diensten op 10 januari (afscheid Gerben en Nellie) nemen we nog geen besluit. We moeten
nader bezien of we dan 1 of 2 diensten houden.
Opgave voor diensten
U bent van harte welkom om de kerkdiensten online te volgen. Mocht u er toch de voorkeur aan geven om
de diensten in de kerk mee te vieren, dan dient u zich vooraf op te geven bij Arend Nell (a.nell@kpnplanet.nl;
06 44845151). Mochten er meer dan 30 aanmeldingen zijn, dan zal bij loting worden bepaald wie naar de
kerkdienst kunnen komen. Voor de dienst van komende zondag (20/12) is aanmelden mogelijk tot
zaterdagochtend 10.00 uur. Voor de diensten op Kerstavond en Eerste Kerstdag en op oudejaarsavond en
nieuwjaarsdag is opgeven mogelijk tot de voorafgaande dinsdagavond 18.00 uur. Voor de zondagen 27/12 en
3/1 kan opgeven tot de voorafgaande vrijdagavond 18.00 uur.
Tot slot
We hebben als kerkenraad geworsteld met de vraag wat nu wijsheid is, waarbij allerlei valide argumenten en
emoties een rol spelen. We kijken in deze periode van Advent uit naar betere tijden die vast en zeker komen.
Of we nu op afstand of nabij met elkaar verbonden zijn, we vieren samen het wonder dat God met ons is:
Immanuel. We bidden dat we dat elk op onze plek zullen ervaren.
Maarten van Briemen, voorzitter wijkkerkenraad

