Maatregelen erediensten en
activiteiten i.v.m. het Coronavirus
Versie 20 december 2021

Beste gemeenteleden, broeders en zusters,
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen
in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9:1).

Op 19 december 2021 is een nieuwe lockdown ingegaan. De kerkenraad heeft
opnieuw overleg gehad over erediensten en doordeweekse bijeenkomsten. Wij
informeren u hierbij over de wijzigingen.
Het is verdrietig dat in de week van het kerstfeest besloten moet worden over extra
beperkingen of afgelasting van bijeenkomsten. Juist in deze tijd zouden we elkaar
graag ontmoeten om samen het kerstevangelie voor het eerst of opnieuw te horen.
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn schouder. (Jesaja 9:5).

Erediensten en uitnodigingsbeleid
Vanwege de lockdown van 19 december t/m 14 januari is het uitnodigingsbeleid
voor erediensten als volgt;
▪ In verband met het advies om met max. 50 personen samen te komen
werken we weer met 4 alfabetgroepen op achternaam:
Groep 1: A t/m D Groep 2: E t/m K Groep 3: L t/m R Groep 4: S t/m Z
▪ Zaterdag 25 december
▪ Zondag 26 december
▪ Zondag 26 december

1e Kerstdag
2e Kerstdag
2e Kerstdag

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Oudejaarsavond 19.00u.
Groep 2, E t/m K
Nieuwjaarsmorgen
Geen dienst
Nieuwjaarsdienst 9.30u.
Groep 3, L t/m R
Reguliere dienst 15.30u.
Groep 4, S t/m Z
Reguliere dienst
9.30u.
Groep 1, A t/m D
Reguliere dienst 15.30u.
Groep 2, E t/m K

Vrijdag 31 december
Zaterdag 1 januari
Zondag 2 januari
Zondag 2 januari
Zondag 9 januari
Zondag 9 januari

9.30u.
9.30u.
15.30u.

Groep 3, L t/m R
Groep 4, S t/m Z
Groep 1, A t/m D

▪ Vooralsnog werken we niet met reserveringen, wij zullen op basis van het
aantal bezoekers beoordelen of we dit alsnog moeten invoeren.
▪ Het tijdstip voor middagdiensten blijft voorlopig 15.30u. De oudejaarsdienst zal wel op het gebruikelijke tijdstip om 19.00u. worden gehouden.
▪ Wij houden 1½ meter afstand en 1 bank tussenruimte aan. Bij verplaatsing
door het kerkgebouw moet een mondkapje worden gedragen.
▪ Er is voorlopig geen kindercrèche.

De diensten zijn online thuis te volgen via de link op de website. Bij twijfel blijft
u thuis. Om de kerk te kunnen bezoeken moet u de volgende vragen met nee
kunnen beantwoorden:
▪ Heeft u Corona gerelateerde klachten zoals koorts, hoest of verkoudheid?
▪ Hebben uw gezinsleden of huisgenoten Corona gerelateerde klachten?
▪ Bent u de afgelopen 14 dagen in contact geweest met Coronapatiënten?

Doordeweekse bijeenkomsten
Alle doordeweekse bijeenkomsten zijn voorlopig afgelast tot nader bericht.

Contactpersonen
De scriba, br. W.A.P. Voets, is het eerste aanspreekpunt voor beleidszaken en
erediensten. Contact per email heeft de voorkeur: scriba@immanuelkerkbarendrecht.nl. Telefonisch contact opnemen kan via 0180-397841, op
werkdagen na 18.00u.
De 2e scriba is br. F.W. van Toor, bereikbaar op 0180-610947 of via email:
fwvantoor@solcon.nl.
Voor pastorale zaken neemt u contact op met uw wijkouderling of de pastoraal
medewerker. Zie contactgegevens achterin de kerkbode of op de website.
Voor een praktische hulpvraag, een luisterend oor of anderszins kunt u contact
opnemen met de Diaconale Hulpdienst. Ook wanneer u graag als vrijwilliger
anderen wilt helpen. Voor andere onderwerpen waarbij de Diaconie u kan helpen
neemt u contact op met br. C. Versendaal: diaconie@immanuelkerkbarendrecht.nl of 06 - 11867067.

Tenslotte
Bij wijzigingen van het beleid informeren wij u via de website,
www.immanuelkerk-barendrecht.nl, of middels het Weekbericht en de kerkbode.
Ondanks deze lockdown en nieuwe noodzakelijke maatregelen wensen wij u
gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022.
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,

W.A.P. Voets, scriba
Dit document kunt u vrij verspreiden onder leden van onze wijkgemeente (aanbevolen!).

