It giet oan…
Deze woorden zijn wereldberoemd geworden in Nederland toen Henk Kroes, de
voormalig voorzitter van de Friesche Elf Steden, deze uitsprak toen hij een nieuwe
editie van de Elfstedentocht kon aankondigen.
Nu mag ik als voorzitter van de kerkenraad De Drieklank de woorden gebruiken om
aan te kondigen dat wij weer bijeen kunnen komen in De Bron om samen Gods
woord te kunnen vieren. Omdat corona nog altijd voor een groot gedeelte ons leven
bepaalt zijn wij wel gebonden aan een aantal voorwaarden en maatregelen. Op bladzijde 2 van dit document kunt u lezen wat deze zijn.
Eén van de belangrijkste maatregelen is dat u zich vooraf dient aan te melden als u
wilt komen. Zonder aanmelding vooraf moeten wij u helaas de toegang tot het kerkgebouw ontzeggen. Met uw aanmelding vooraf zijn wij namelijk in staat te administreren wie er in de kerk aanwezig was. Dit in het kader van het bron- en contactonderzoek in het geval dat er toch sprake is van een besmetting. Deze lijsten zullen enkele
weken worden bewaard en zodra ze niet meer van toepassing zijn worden vernietigd.
In het kader van de AVG maak ik u hier speciaal op attent.
Graag had ik u met dezelfde woorden willen aankondigen dat wij ook weer in De Ontmoeting bijeen kunnen komen. Na onderzoek is gebleken dat wij op basis van de anderhalvemeterregel maximaal 20 personen, inclusief 'het personeel' (5 personen)
kunnen toelaten in De Ontmoeting. Een viering waarin maar 15 gemeenteleden
plaats kunnen nemen vinden wij niet verantwoord. Wij werken inmiddels aan alternatieve plannen voor De Ontmoeting. Daarover zal ik z.s.m. verder informeren.
Verder kan ik u melden dat wij voor de bewoners van de Slingeborgh ook weer diensten gaan organiseren. In overleg met de directie van de Slingeborgh hebben wij een
goede modus weten te vinden. Tot januari zal er één keer per maand een viering
plaatsvinden. Voor een aantal overige zondagen zal een audioviering worden aangeboden, die de bewoners in hun eigen kamer kunnen beluisteren. Overigens kunnen
alleen de bewoners van de Slingeborgh m.u.v. de PG-afdeling de dienst bijwonen.
Bewoners van de Stroomflat en de Zwinflat kunnen om diverse redenen niet worden
toegelaten.
De kerkenraad blijft de ontwikkelingen op de voet volgen en zal zodra er aanleiding
toe is genoodzaakt zijn voorwaarden en maatregelen aan te passen aan de nieuwe
realiteit van dat moment. Natuurlijk zal u in dat geval z.s.m. hierover worden geïnformeerd. Tegelijkertijd beseft de kerkenraad dat nog niet voor iedereen alles weer vrijgegeven kan worden. Dat spijt ons uiteraard, echter wij zijn ook verheugd dat we gedeeltelijk toch weer verder kunnen gaan waar we gebleven waren.
De kerkenraad wenst u Gods zegen toe in het vertrouwen ons met God en elkaar
verbonden te blijven voelen, op welke manier dan ook.
Diedrik J. Pepping, voorzitter kerkenraad
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Vanaf het begin van de Corona-crisis heeft de kerkenraad de richtlijnen van de landelijke
overheid, het RIVM en de landelijke PKN aangehouden. De mogelijkheid bestaat dat voorwaarden en maatregelen conform de aanwijzingen van de instanties worden aangepast. Het
verdient dus de aanbeveling dat u zich informeert over de actualiteit. Op onze website informeren wij u altijd z.s.m. wanneer er aanpassingen aan de maatregelen en voorwaarden worden gedaan. Om op een veilige manier bijeen te kunnen komen om te vieren gelden de volgende maatregelen:
Algemeen:
 Blijf bij klachten thuis en laat u testen.
 Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen
 Was uw handen vaak gedurende 20 seconden met water en zeep, daarna uw handen goed drogen.
 Was uw handen voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus
gesnoten heeft en nadat u van het toilet gebruik heeft gemaakt.
 Hoest en nies in uw elleboog.
 Gebruik altijd papieren zakdoekjes en deponeer deze in de prullenbak.
 Schud geen handen.
De Bron:
 De Bron is uitsluitend te betreden via de hoofdingang. (zijde Einthovenstraat)
 Het plateau voor de hoofdingang van De Bron dient vrij te blijven van auto’s en fietsen.
 In de kerk en op het kerkelijk terrein dient u altijd 1,5 meter afstand te houden tot
anderen.
 Het gebruik van het toilet wordt tot een minimum beperkt. U wordt verzocht voor
vertrek thuis van het toilet gebruik te maken.
 Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
 Er zal worden gevraagd naar uw gezondheid.
 De kapstokken zijn niet beschikbaar. U neemt uw jas mee naar de plaats en legt
deze in de kerkzaal op de vrije plaats naast u.
 U krijgt een plaats toegewezen en wordt hiernaar begeleidt door het kerkteam. Zodra u zit is kunt u uw plaats niet meer verlaten.
 Maximaal twee personen uit hetzelfde huisgezin kunnen naast elkaar zitten. Het
aantal beschikbare plaatsen is beperkt en kan niet worden gereserveerd of verplaatst. De mogelijkheid bestaat dus dat uw partner op anderhalvemeter naast u
plaats moet nemen.
 Er wordt tijdens de dienst niet gezongen. De kerkenraad onderzoekt de mogelijkheden hiertoe en zal indien mogelijk hierin een verandering in aanbrengen.
 Na afloop van de dienst neemt u weer plaats op uw stoel.
 De voorganger en ambtsdrager van dienst verlaten de kerkzaal.
 Daarna kunt u op aanwijzing van leden van het kerkteam de kerkzaal verlaten.
 Er is geen gelegenheid voor het drinken van een kop koffie.
 U verlaat meteen het kerkgebouw en het kerkelijk terrein. Het is niet toegestaan
zich op te houden in de kerk of op het kerkelijk terrein.
De kerkenraad is zich ervan bewust dat bovenstaande regels streng overkomen. Echter zijn
deze onoverkomelijk in ons streven de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. In
ons aller belang. Hoe dan ook, de kerkenraad wenst u Gods zegen toe in het vertrouwen ons
met God en elkaar verbonden te blijven voelen.

