Kerkenraad Oudshoornsekerk
Oudshoornseweg 90
2401LC Alphen aan den Rijn

NIEUWSBRIEF Oudshoornse kerk 15-10-2020
Lieve gemeenteleden,
Woensdagavond 14 oktober hebben wij als kerkenraad digitaal vergaderd over wat de
nieuwe coronaregels voor ons als kerk betekenen.
Als kerk dragen we mede verantwoordelijkheid voor het welzijn van een ieder.
En u weet het: we zijn zuinig op u.
Wij hebben voor nu het volgende afgesproken:
1. Alleen de kerkdiensten kunnen doorgang vinden.
2. U komt met een mondkapje op en u heeft absoluut geen coronaklachten.
3. Het koffiedrinken na de dienst is helaas niet meer mogelijk.
4. Alle andere activiteiten in de kerk kunnen niet meer doorgaan.
5. De autorijdiensten kunnen beperkt doorgaan, maar ook dan zullen de
inzittenden een mondkapje moeten dragen.
Ad 1. Wat de kerkdiensten betreft moeten wij ons beperken tot een maximum aantal
van 30 personen. U bent uiteraard van harte welkom maar wij willen u vragen
zorgvuldig af te wegen of u fysiek wilt deelnemen aan de dienst of dat u digitaal met
ons verbonden wilt/kunt zijn.
Als u besluit om naar de kerk te komen, moet u 1.5 meter afstand houden van de
andere bezoekers.
Ad 2. Met het dragen van een mondkapje beschermt u de ander, dus als wij allemaal
een mondkapje dragen beschermen we elkaar.
Ad 3 en 4. De horeca moet sluiten en dat brengt ons bij de beslissing om geen koffie
meer te drinken na de dienst. Dat betekent ook dat we de “hof van eten” voorlopig
niet door kunnen laten gaan.
Ad 5. We doen ons uiterste best om de autorijdiensten door te laten gaan, maar ook
hier geldt de persoonlijke bescherming d.m.v. het mondkapje.
Er zal op 25 oktober geen avondmaal dienst worden gehouden.
De kerkenraad is heel hard bezig om de digitale diensten te optimaliseren door het
aanschaffen van betere opname apparatuur.
Als kerkenraad zullen we wekelijks bekijken wat wel mogelijk is en wat (nog) niet.
Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte.
Wij wensen u sterkte en gezondheid, de kerkenraad

