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Nieuwsbrief 30 mei 2020
Enquête kerkgang in coronatijd
Afgelopen dinsdag heeft er overleg plaatsgevonden tussen de
Kandelaar en de Dorpskerk over de mogelijkheden tot het weer houden
van fysieke kerkdiensten. We hebben besloten eerst een enquête te
houden om te peilen hoe de belangstelling daarvoor is. We stellen het
zeer op prijs als u hieraan wilt meewerken om zo een beeld te krijgen
hoe u hierover denkt.
Beste mensen,
De overheid heeft aangekondigd dat de maatregelen voor het houden van
bijeenkomsten met ingang van 1 juni a.s. gefaseerd worden versoepeld. Dat
geldt ook voor het houden van kerkdiensten. In lijn hiermee is voor
kerkdiensten een landelijk protocol opgesteld. Als wij weer fysieke
kerkdiensten willen organiseren, zullen we ons hieraan houden. In dit bericht
informeren wij u hierover. Ook vragen wij u door middel van een korte
enquête uw reactie hierop te geven.
Het protocol geeft aan dat we per 1 juni met maximaal 30 personen naar de
kerk kunnen, en vanaf 1 juli met maximaal 100. Dat is goed nieuws! Maar er
kleven ook de nodige belemmeringen aan. De kerkenraden, kosters en
beamerteams hebben zich gebogen over de uitvoerbaarheid.
Sinds 12 maart hebben we geen diensten met aanwezigheid van
gemeenteleden meer gevierd. Gelukkig konden we snel schakelen naar
digitale uitzendingen. Deze uitzendingen worden goed bekeken en beluisterd.
Voor beide kerken samen, gaat het elke dienst om ongeveer 230 tot 300
adressen die direct of later inloggen. Het werkelijke aantal gemeenteleden zal
dus nog hoger liggen, omdat er vaak met meerdere mensen thuis samen
worden geluisterd. Mooi dat dit zo goed verloopt! Hier gaan we dus ook zeker
mee door.
Wat we missen is natuurlijk de gemeenschap van het samen vieren, bidden,
zingen en het praatje bij de koffie na afloop of gewoon in de wandelgangen.
Bieden de mogelijkheden die zich nu aandienen daarop een positief antwoord?
Realiseert u zich dat kerkdiensten er in deze periode heel anders zullen uitzien
dan u gewend bent. We zetten even enkele zaken op een rijtje:
De kerkenraden dienen een gebruiksplan op te stellen.
Er mogen in juni niet meer dan 30 personen aanwezig zijn, exclusief de koster,
de beeld- en geluidsmensen, dominee en ouderling. Vanaf 1 juli is dat
maximaal 100.
Kerkgangers moeten zich van tevoren melden via een systeem dat hiervoor
nog moet worden opgezet.
De 1,5m afstand biedt in de Kandelaar maximaal ruimte voor 100 en in de
Dorpskerk maximaal 70.
Als we kinderopvang en kindernevendienst aanbieden, moeten die zich ook aan
de voorschriften houden.
Bij binnenkomst wordt naar uw gezondheid gevraagd.
Er worden duidelijke looproutes aangegeven.

U moet uw jas meenemen in de kerkzaal
U kunt niet op uw vaste plek zitten, maar krijgt een plekje aangewezen door
één van de coördinatoren die het binnenkomen en vertrekken begeleiden.
Huisgenoten mogen naast elkaar zitten.
Er mag niet worden gezongen, daarom zullen we zoeken naar alternatieven
daarvoor.
Aan het eind van de dienst geeft een coördinator aan welke rij mag vertrekken.
Er is geen koffiedrinken na afloop en het is niet toegestaan dat u in groepjes bij
elkaar blijft staan napraten.
Extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare mensen en mensen boven de 70
jaar.
Er wordt een reinigingsplan opgesteld.
De kerkenraad wil, voordat ze overgaat tot het besluit om diensten met 30 en
later 100 mensen te gaan houden, peilen hoeveel belangstelling er is om weer
naar de kerk te gaan onder de huidige omstandigheden.
We doen dat m.b.v. een korte enquête.
Deze enquête telt vijf vragen:

a. Wat is uw/jouw leeftijd en die van eventuele huisgenoten die meegaan
b.

c.
d.

e.

?
1.…….jaar, 2 ……. Jaar, 3 …….. jaar, 4 …..jaar
Kunt u de diensten ook volgen via Kerkdienstgemist/
Uitzendinggemist.nl of van de kerkradio?
Ja, nee
zo ja, ik maak gebruik van Kerkdienstgemist.nl / kerkradio
Gaat u gebruik maken van de mogelijkheid om weer fysiek naar de
kerk te kunnen? Ja/nee
kunt u toelichten waarom u voor ja of nee kiest?
………………………………………………………………
Indien ja, hoe vaak zou u willen komen:
O elke week,
O een paar keer per maand, O
1x per maand of minder?
Met hoeveel huisgenoten komt u in totaal? ……personen.

De mensen die de digitale nieuwsbrief ontvangen kunnen online deze enquête
hier invullen.
Mensen die de papieren versie ontvangen kunnen hun antwoorden in de
brievenbus bij Irene/Kandelaar deponeren, of doorbellen naar de volgende
contactpersonen: naam Gerrie Jansen., telefoonnummer 0548-36 33 34 of
naar hun wijkouderling.
Wij zien uw antwoorden graag terug vóór 5 juni a.s. Via de nieuwsbrief van 12
juni wordt u dan op de hoogte gesteld van de uitslag en onze vervolgacties.
Vooralsnog willen we een besluit nemen voor de periode tot 1 september. Dan
bekijken we de situatie opnieuw.
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
De kerkenraad

Pinksteren
Zondag vieren we het Pinksterfeest Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen en liefhebben door Uw kracht. Kerkdienstgemist wordt uitgezonden
vanuit de Dorpskerk. Voorganger: ds. Siebe Roozenboom.

LITURGIE
Voorganger: ds. Siebe Roozenboom
Organist: dhr. Jan van Dijk
Ouderling van dienst: mw. Mirjam van Langen
Lector: dhr. Sijtze Meinsma
------------------Aansteken van de paaskaars
Welkom door de ouderling van dienst
Mededelingen
Lied 683:1,2,3,4 ’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest
Onze Hulp en groet
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 2:1-13
Kindermoment
Lied 680:1,2,3,4,5 Kom Heil’ge Geest gij vogel Gods
Overdenking
Lied 682:1,2 Dit is het wonder, de kracht van de Geest
https://www.facebook.com/watch/?v=1152675294893113
Gebeden
Lied 672:1,2,6,7 Kom laat ons deze dag Zegen

Bloemendienst
Nogmaals aandacht gevraagd voor de bloemendienst. Aanvragen daarvoor
kunnen worden doorgebeld aan:
Jannie Oolbekkink- Meulman, Geskesdijk 34, telefoon 0548-3621
De bloemen die a.s. zondag in de kerk staan gaan naar de Diessenplas.
Namen mogen worden genoemd als de betrokkene van te voren daar
toestemming voor geeft. Het is dus belangrijk om daarnaar te vragen als er
een verzoek binnenkomt. De verrassing is er dan misschien wel iets af, maar
zo kunnen we als gemeente wel meer meeleven met de mensen die de
bloemen krijgen.

Vakantie en nascholing
Van maandag 1 tot en met zondag 7 juni ben ik (ds. Mark van Sandijk) vrij,
dan heb ik namelijk een week vakantie. De twee dagen daarna, maandag 8 en
dinsdag 9 juni, heb ik nascholing. De nascholing-sessie sluiten we
dinsdagmiddag af, dus 's avonds ben ik wel gewoon bij de
Kerkenraadsvergadering In dringende gevallen kunt u dan contact opnemen
met ds. Roozenboom.

Pinkstertassen voor gezinnen
De jeugdouderlingen van de Dorpskerk en Kandelaar hebben
Pinkstertassen gebracht bij de gezinnen! We hopen dat dit de gezinnen gaat
helpen om met elkaar Pinksteren te vieren. Natuurlijk zit het bijbelverhaal
over de uitstorting van de Heilige Geest in de tas. Voor de
basisschoolkinderen ook leuke dingen om te knutselen en doen. Voor de
tieners zitten er gesprekskaartjes in de tas om met elkaar te praten en leren
over de heilige Geest.

Pinksterkaarten voor 75-plussers
Als teken van verbondenheid en bemoediging zijn in de afgelopen week
ongeveer 450 Pinksterkaarten bezorgd bij de 75-plussers in onze gemeente.
De postbode heeft de kaart gebracht bij de gemeenteleden die buiten Holten
wonen, bijvoorbeeld in verpleeghuizen. De kaart is ondertekend met 'een
pinkstergroet van alle gemeenteleden van de Dorpskerk'.
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