Nijbroek, 5 oktober 2020

Aan de bewoners van Nijbroek
en de kerkleden van
de Protestantse Gemeente te Nijbroek
Betreft: Corona-maatregelen in de Dorpskerk
Beste mensen,
Sinds afgelopen juli worden er op zondag weer kerkdiensten gehouden in onze
dorpskerk op het Dorpsplein. We zijn blij dat dat weer kan, nadat we vanaf
maart in verband met de Corona-crisis tijdelijk geen kerkdiensten hadden
kunnen houden.
Maar is het wel veilig om naar de kerk te gaan? En dat is niet alleen een vraag
voor kerkmensen, want die kunnen, als ze ziek worden, ook andere
dorpelingen besmetten. Het gaat dus heel het dorp aan! Afgelopen weekend
werd bekend dat een kerk in Staphorst op zondag drie keer met 600 mensen bij
elkaar komt en dan ook uit volle borst zingt. De algemene reactie was dat dit
toch echt niet kon, al was dit binnen de regels die voor kerken gelden.
Minister Grapperhaus is op 5 oktober in gesprek gegaan met
vertegenwoordigers van de kerken. Daaruit kwam als belangrijkste conclusie
dat gemeentezang op dit moment sterk afgeraden wordt en dat er vanaf heden
niet meer dan 30 bezoekers (exclusief medewerkers als de predikant, de
koster, de organist etc.) per kerkdienst zouden moeten zijn. Onze landelijke
Protestantse Kerk heeft deze adviezen overgenomen. Om te beginnen voor de
komende maand oktober. De kerkenraad van Nijbroek is het hier mee eens.
Welke maatregelen neemt de kerk van Nijbroek? Het lijkt ons goed om u
hierover te informeren:
1. Men hoeft niet vooraf te reserveren. In de kerk worden de plaatsen
aangewezen. Ieder huishouden heeft zo anderhalve meter afstand tot
andere kerkgangers. Al hebben we plaats voor ongeveer 50 mensen,
vanaf 11 oktober kunnen er slechts 30 kerkbezoekers een plek krijgen.

2. Er is geen samen- of koorzang. Het orgel speelt, een opname wordt
beluisterd, of een solist zingt alleen (met voldoende afstand tot de
kerkgangers).
3. Bij binnenkomst handen ontsmetten, wordt gevraagd of de kerkganger
geen Corona-klachten heeft en worden namen en contactgegevens
genoteerd (voor het geval later in de week een aanwezige toch Corona
blijkt te hebben).
4. De collecte wordt niet meer in de banken doorgegeven, maar men kan
iets laten vallen in een mandje bij de uitgang.
5. Na de dienst is er geen samenzijn in De Arend (zoals we dat tenminste
eens per maand deden). Ook napraten ‘bij de toren’ wordt afgeraden.
6. De diensten worden met beeld en geluid uitgezonden via een
‘livestream’ vanaf de aanvang van de dienst (9.30 uur) op zondag. Ook na
de dienst blijft de opname beschikbaar. Mensen kunnen dus thuis de
dienst meebeleven. Te vinden op de website van de kerk:
www.kerknijbroek.nl, onder ‘kerkdiensten’.
In de praktijk zijn er sinds afgelopen juli in Nijbroek meestal niet meer dan 30
kerkbezoekers. Vandaar dat wij ook na 5 oktober doorgaan met ‘nietreserveren’. Indien op een bepaalde zondag er echter meer dan 30 bezoekers
blijken te zijn, zullen de laatsten die zich bij de kerk melden gevraagd worden
weer naar huis te gaan. Daar kunnen ze de kerk volgen via de livestream.
Mocht u vragen hebben over het Corona-beleid van de kerk van Nijbroek dan
kunt u die gerust aan mij stellen.
Ontvang een hartelijke groet!
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Nijbroek

Ds. Theo van Staalduine, predikant@kerknijbroek.nl, 06-30773755.

