Nieuwsbrief, 21 november 2021
Maatregelen i.v.m. met de toename van het aantal Coronabesmettingen
Bij het bepalen van maatregelen binnen de erediensten en activiteiten van onze gemeente volgen
wij de adviezen van de PKN. De PKN volgt de adviezen van het CIO (Internkerkelijk Contact in
Overheidszaken. Op 12 november zijn deze aangepast:
•

De anderhalve meter wordt opnieuw ingevoerd als een wettelijke verplichting. Deze verplichting
geldt ook voor kerkdiensten. Dit betekent dus dat er per kerkgebouw dient te worden bepaald
hoeveel kerkgangers er met inachtneming van deze afstandsnorm een zitplaats kunnen vinden in
het kerkgebouw.

•

Een verantwoorde toepassing van de basisregels blijft van belang. Ook omdat het
coronatoegangsbewijs niet van toepassing is op kerkdiensten. De overige basisregels zijn: blijf thuis
bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor
voldoende frisse lucht.

•

De mondkapjesplicht is uitgebreid en geldt voor alle publieke binnenruimten, en ook bij
verplaatsingen in beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Alhoewel kerkgebouwen van deze plicht zijn
uitgezonderd, adviseert CIO aan de aangesloten kerkgenootschappen nadrukkelijk te overwegen
om bij binnenkomst in en vertrek uit het kerkgebouw en bij verplaatsingen kerkgangers te vragen
een mondkapje te dragen. Dit advies werd in een vorige fase van deze pandemie ook al gegeven.
Van groot belang blijft een goede ventilatie. CIO adviseert zo nodig concrete aanpassingen in een
kerkgebouw uit te (laten) voeren.

•

•

In dit verband kan het ook overweging verdienen om het aantal samen te zingen liederen tijdens een
kerkdienst te beperken en op een ingetogen wijze te zingen.

•

Het dringende advies om thuis maximaal 4 personen thuis te ontvangen heeft ook gevolgen voor
groeps-en kringwerk bij kerkleden thuis. Een bijeenkomst in het kerkgebouw of digitaal kan een
alternatief zijn.
Jeugd- en jongerenwerk blijft mogelijk. Zie voor meer details de richtlijnen voor onderwijs en sport.
Let op het onderscheid tussen jongeren t/m 17 jaar en daarboven (zie rijksoverheid.nl/corona).

•

•

CIO brengt opnieuw het belang van het digitaal uitzenden van kerkdiensten onder uw aandacht.
Voor kerkgangers die geen plaats kunnen vinden in het kerkgebouw en ook voor hen die aarzelen,
ondanks alle voorzorgsmaatregelen, of vanwege een kwetsbare gezondheid de kerkdienst bij te
wonen.

Op grond van deze adviezen die deze week zijn uitgebracht, heeft het moderamen het volgende
besloten:
1. Voor het bijwonen van de diensten is geen Coronatoegangsbewijs nodig. Bij de ingang vindt
triage plaats door een lid van de kerkenraad. Bij klachten die in verband gebracht kunnen worden
met Corona blijven gemeenteleden thuis.
2. We houden binnen en buiten anderhalve meter afstand.

3. Bij binnenkomst ontsmet iedereen zijn of haar handen. We schudden geen handen.
4. Het gebruik van mondkapjes bij het betreden en verlaten van het kerkgebouw bevelen wij aan,
maar is niet verplicht.
5. De koster bepaalt waar de kerkgangers kunnen gaan zitten.
6.Tijdens de diensten zitten de ‘huishoudens’ in de rij op anderhalve meter afstand. (Twee stoelen
tussen de ‘huishoudens’.) De afstand tussen de rijen blijft zoals deze was. We plaatsen geen extra
rijen.
7. De kinderen van de KND maken het eerste deel van de dienst mee en zitten op bankjes voorin
de kerk.
8. De mensen die niet meer op anderhalve meter geplaatst kunnen worden, kunnen de dienst
bijwonen in De Hoogt. Dit geldt ook voor gezinnen met kinderen die naar de KND gaan.
We rekenen op ieders begrip!
9. Er kan niet gereserveerd worden voor de diensten. Dit is niet nodig omdat de dienst in De Hoogt gevolgd
kan worden als er in de kerk geen zitplaatsen meer zijn.
10. Aangezien de kerk geen mechanische ventilatie heeft en er toch goed geventileerd moet worden,
gebruiken we de zijdeuren. Afhankelijk van het aantal aanwezigen zullen deze verder worden geopend. We
beseffen dat dit niet voor iedereen prettig is. Gelukkig kunnen we ons hierop kleden.
11. We vragen de voorgangers het aantal coupletten te beperken. Voor zover dat mogelijk is, zingen we
ingetogen.
12. Beide diensten zijn ‘live’ te volgen.
13. Het jeugd- en jongerenwerk en het kringwerk mag doorgaan. Als er thuis meer dan vier mensen te gast
zijn, worden de bijeenkomsten in De Hoogt gehouden.
Deze regels gelden voorlopig tot 12 december. Op de kerkenraadsvergadering van 6 december vindt een
tussentijdse evaluatie plaats.

Uitslag verloting
Vrijdag 19 november is in het kantoor van het notariaat West Betuwe de trekking verricht van de loterij die
door de Verkoopcommissie is georganiseerd. De prijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers:
1e prijs: lot nummer 0114:
Kamado BBQ;
e
2 prijs: lotnummer 1902:
Tablet;
3e prijs: lotnummer 0829
EGG hangstoel
4e prijs: lotnummer 2810:
Dagje uit t.w.v. € 100
e
5 prijs: lotnummer 1649:
Rituals adventskalender
6e t/m 10e prijs, lotnummers 1987; 1762; 1940; 1125; 0637:
Dinerbon t.w.v. € 50.
De prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.
We zijn het notariaat West Betuwe erkentelijk voor het pro deo verrichten van de trekking en het opmaken
van het proces verbaal.
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Geef het mailadres dan even door aan de ledenadministratie van onze gemeente.
Verkoopcommissie
bij Henk Bults.
Bezwaar tegen het zenden van deze nieuwbrief? Ook dit kan doorgegeven worden aan de ledenadministratie:
ledenadministratie@uw-kerk.nl. Wij zullen het mailadres dan verwijderen uit de verzendlijst.

