Nieuwsbrief Ger. Gemeente Vlaardingen n.a.v.
Corona-virus

Geliefde gemeente,

2 juli 2020

Door de geboden verruiming van de regels vanuit de overheid is het met
blijdschap en verwondering dat wij als gemeente weer met aanzienlijk
meer mensen mogen samenkomen per dienst. Het is de bedoeling dat wij
per zondag de hele gemeente mogen begroeten verdeeld over de twee
erediensten.
De erediensten vanaf 1 juli
Volgens de huidige richtlijnen mag vanaf 1 juli een onbeperkt aantal
mensen naar de kerk als dit binnen de huidige maatregel van 1,5 afstand
houden in ons kerkgebouw mogelijk is.
Uitgangspunten:
- Geen kinderoppas;
- Geen georganiseerd ouderenvervoer;
- Mensen met een zwakke gezondheid is afgeraden om kerkdiensten
bij te wonen.
- Kosters wijzen uw zitplaatsen aan, rekening houdend met de
richtlijnen. Neem niet zelf plaats alstublieft. Het kan zijn dat u niet
op uw vertrouwde zitplaats kan plaatsnemen.
- Bij binnenkomst wordt uw antwoord op een aantal vragen gevraagd.
(triage) Deze vragenlijst sturen wij mee zodat u deze reeds van te
voren door kunt nemen en volstaat bij binnenkomst om te
antwoorden met: nee. Moet u (één van de) vragen met ja
beantwoorden dan blijven u en uw eventuele gezinsleden thuis.
- Houd bij binnenkomst en vertrek (fietsenhok) rekening met
de 1,5 meter.
- Wacht bij het verlaten van de kerkzaal (na kort orgelkoraal)
op instructies van de kosters.
Indeling groepen
A-groep achternaam letters beginnend met A t/m Kievit
B-groep achternaam letters beginnend met Klink t/m Z
Uitnodiging voor de volgende diensten t/m eind augustus D.V.
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Aan- en afmelden voor de diensten;
Dit zal bij de huidige maatregelen niet nodig zijn zeker nu wij de
vakantietijd tegemoet gaan. Ouderen met de leeftijd boven de 70 jaar
zullen persoonlijk worden benaderd of ze naar de kerk komen. (NB: er is
nog geen georganiseerd ouderenvervoer mogelijk)
Uitzending met beeld en geluid
Hiermee gaan we nog tot nader order door. Dit hangt er mede van af of
men hier gebruik van maakt omdat we wel een afname zien van het
aantal mensen dat inlogt.
De collecten
Vanaf 1 juli is er collecte bij de uitgang. De drie collectezakken staan in
een rek opgesteld bij alle uitgangen. Graag zorgvuldig uw gaven in de
zakken deponeren, dus niet met uw hand in de collectezakken om
contacten te vermijden.
Daarnaast kunt u uw bijdragen nog steeds storten op bankrekening
NL49 INGB 0000 2975 10 t.n.v. Ger. Gemeente onder vermelding van
Collecten. Wij willen de splitsing naar de verschillende doelen van kerk en
diaconie dan doen op basis van ervaringscijfers uit het verleden. Wanneer
u liever niet per bank de collecten overmaakt vragen we om uw collecten
te verzamelen in een envelop en deze bij gelegenheid af te geven aan één
van de diakenen. De Heere zegene u en uw gaven!
Zingen
Zingen is een belangrijk onderdeel van de eredienst. Tegelijk is niet
uitgesloten dat zingen een bijdrage heeft geleverd aan de verspreiding
van het virus, zeker toen de afstand van 1,5 meter nog niet werd
aangehouden. Om die reden is vanuit de zijde van de overheid
verschillende malen opgeroepen terughoudend te zijn met zingen of zelfs
helemaal niet te zingen. De kerkenraad volgt de berichtgeving rond zingen
nauwgezet en probeert de aangereikte informatie en alle omstandigheden
af te wegen.
In de eerste twee maanden kwam de gemeente in een minimale
samenstelling samen, waarbij er gezongen is. In de maand juni zijn we met
30 personen samengekomen. Omdat ons kerkgebouw een grote, hoge
ruimte biedt, hebben we ook in die periode gezongen. In de
kerkenraadsvergadering van juni zijn deze ervaringen geëvalueerd en is

afgesproken te blijven letten op alle aangereikte informatie. Besloten is
vooralsnog het advies van het kerkelijke bureau van onze gemeenten aan
te houden.
Het kerkelijk bureau wijst op de eigen verantwoordelijkheid van iedere
kerkenraad, die toeneemt als het aantal bezoekers van de eredienst
toeneemt. Geconstateerd wordt er nog steeds geen (eind)advies van het
RIVM is, en dat de beschikbare onderzoeksgegevens nog ‘onvoldoende
eenduidig’ zijn, aldus het RIVM. Om die reden heeft het RIVM het zingen
van (kleine) koren toegestaan. Dat afwegend adviseert het kerkelijk
bureau om het ‘zachtjes en ingetogen zingen’ toe te staan.
Gelet op dit advies en de ons beschikbare ruimte, heeft de kerkenraad
besloten het ‘zachtjes en ingetogen zingen’ toe te staan. Wij verzoeken
daarom dringend aan iedereen die de eredienst bezoekt en die
een bijdrage levert aan de gemeentezang, om ´zachtjes en
ingetogen´ te zingen. U heeft al gemerkt dat we minder verzen zingen
dan gebruikelijk is. We hopen dat de gemeentezang op deze manier toch
door kan blijven gaan.

Tenslotte
De gang naar de kerk mag weer gemaakt worden. Het is een groot
voorrecht dat de Heere ons dit geeft. Zo mag het ook in de gemeente bij
velen ervaren worden.
We rekenen op uw begrip voor de genomen beslissingen. Dat is niet altijd
makkelijk, maar de diverse afwegingen zijn met meerdere personen
gemaakt. Als er door de opgedane ervaringen met gehouden diensten na
1 juli nieuwe inzichten of nieuwe mogelijkheden komen zullen wij deze
met de gemeente delen.
Verheugend is ook dat in de eerste twee middagdiensten van juli D.V. het
sacrament van de heilige doop zal worden bediend aan jonge kinderen.
Onverdiende zegeningen. De Heere gebiede genadig Zijn zegen daarover

Als u vragen heeft, schroom dan niet om één van de kerkenraadsleden te
benaderen.
Met hartelijke groeten,
uw kerkenraad.

ACHTERZIJDE : triage vragenlijst (goed doornemen a.u.b.)

