We zijn blij u te kunnen vertellen dat we vanaf 5 juli weer samen naar de kerk kunnen.
Dit protocol is een handreiking om de richtlijnen van de overheid de erediensten gedoseerd en
verantwoord op te starten.
Algemene afspraken/protocol
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1 ½ m. afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden horen
Mensen die ziek zijn of verkouden worden verzocht thuis te blijven; komt u toch naar de kerk
als zieke dan kunt u door de coördinator teruggestuurd worden
We kerken in de Mariatsjerke
We kunnen ongeveer 50 kerkgangers plaatsen, inclusief kerkenraad, dominee en kosters;
huisgenoten mogen bij elkaar zitten
Bij binnenkomst zijn de deuren geopend, zodat u geen klink hoeft vast te pakken
Buiten op het bordes wordt u gevraagd naar uw gezondheidstoestand
In de hal staat desinfecterende gel die u moet gebruiken
Wachten tot de coördinator u naar uw plaats begeleidt
Eigen liedboek meenemen, er wordt niet gezongen
Collecten: in de hal worden collecteschalen geplaatst waar u uw bijdrage in kunt doen. Dit
kan natuurlijk ook nog via de bank/giro
Na het einde van de dienst gaat u op aanwijzing van de coördinator naar de uitgang. Wilt u
buiten nog met iemand praten, dan graag op het plein.
Bij allen die een kwetsbare gezondheid hebben volgen we de aanwijzingen van het RIVM die
ons verplicht u te wijzen op de extra risico’s. Wees voorzichtig.
We gaan over tot het reserveren van plaatsen. Tot vrijdag 20.00 uur kunt u bellen naar Tineke
Fokkinga (589267) of 's avonds na 6 uur Lucian Kingma (589821). Hebt u gereserveerd en
hoort u zaterdag niets, dan bent u van harte uitgenodigd de dienst op zondag bij te wonen.
Als het vol is, komt u als eerste op de lijst voor de volgende week, in dat geval wordt u
gebeld.

Tot ziens op zondag 5 juli en bewaar dit protocol; dit geldt in ieder geval tot 1 september.

En toen werd alles anders.
Alles wat zo normaal leek werd anders. We moesten anderhalve meter afstand houden, mochten
niet meer naar vrienden, zelfs niet naar ouders die in een verzorgingshuis zitten, niet meer uit
eten of afspreken in een café, maar ook niet naar de kerk. Vergaderingen en samenkomsten
werden afgezegd. Inmiddels kunnen we via televisie, radio en computer kerkdiensten volgen. Zelf
word ik gespamd door Nederland zingt met mooie oude psalmen of gezangen of nieuwe
opwekkingsliederen. Fijn dat er via andere media zoveel aandacht voor ons is. Hij laat niet los!
We mochten niet naar de kerk, of het mocht wel maar dat durfden wij niet aan. Eerst maar eens
afwachten of er nieuwe besmettingen worden gemeld naar aanleiding van de openstelling van
kerken die dat wel aandurven. We willen er alles aan doen om te voorkomen dat mensen besmet
worden met het Coronavirus.
Vanaf 5 juli willen wij het weer proberen. Dan gaat de kerk weer open!
We hebben gepast en gemeten en komen op ongeveer 45 tot 50 plekken in de Mariakerk.
Daarbij moeten we gebruik van de kraak maken en u moet zich ook nog opgeven. Het is wat!
De Johanneskerk blijf voorlopig gesloten.
We mogen niet zingen en hardop het Onze Vader uitspreken mag ook niet. De ouderling van
dienst doet de afkondigingen vanaf een andere plek dan de dominee de preek houdt. We gaan
samen luisteren naar orgelspel of muziek via de boxen.
We worden ontvangen en begroet met een hartelijk goede morgen maar daarna krijgt u enkele
vragen voorgeschoteld. Daarnaast wordt u naar uw plek begeleid. Soms moet u even wachten.
Ook bij het uitgaan wordt er van u verwacht dat u de aanwijzingen van de ouderling of diaken
afwacht.
Maar we kunnen elkaar weer zien!
Nog even een tip! Bewaar het telefoonnummer van Tineke en Lucian goed, want voorlopig
moeten we blijven werken volgens het protocol. Krijgt u bij de ene geen gehoor probeer het dan
bij de ander! In verband met vakantie zijn we soms niet te bereiken
Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen, van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!

