Ps. 122:1 Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!
Geachte gemeenteleden,

Polsbroek, 30 juni 2020

Vanaf zondag 5 juni geven we de kerkdiensten weer vorm mét een deel van de gemeente. Het is
fijn om elkaar weer te ontmoeten in de kerk. Toch missen we een aantal onderdelen van de
eredienst en het ‘gemeente-zijn’.
Vanuit de evaluatie en de verruiming van de maatregelen verspreiden we daarom deze extra
gemeentebrief met nieuwe informatie.
Kerkdiensten in juli - Tot en met 2 juli kunt u zich opgeven om in juli een kerkdienst in de kerk
bij te wonen (geef via kerkdiensten@hervormdpolsbroekenvlist.nl of 0182-309513 (Marieke Klarenbeek) door met hoeveel
personen u naar de kerk wilt komen en welke diensten in juli u verhinderd bent). Op basis van uw opgaven kunnen we een
indeling maken voor de kerkdiensten in juli. Op 3 of 4 juli ontvangt u de indeling voor de julimaand.
We mogen met meer mensen de eredienst houden, u bent van harte uitgenodigd om Gods Woord weer te ervaren in de kerk.
Zingen tijdens de kerkdienst – Vóór de persconferentie van premier Rutte op 24 juni was het plan klaar om weer onder
voorwaarden te gaan zingen. Na de persconferentie hebben we besloten de op korte termijn toegezegde verduidelijkingen af te
wachten en daarna zo snel mogelijk het plan aan te passen zodat het zingen in de kerkdiensten weer op een of andere manier kan
plaatsvinden.
Verruiming in het aantal kerkgangers - Vanaf juli vervalt de maatregel voor het maximum aantal van 30 personen in een dienst,
mits de 1,5-meter-maatregel in acht wordt genomen. Dat betekent in onze kerk dat we meer dan 30 kerkgangers kunnen
uitnodigen. Bij het vaststellen van het aantal kerkgangers zorgen we ervoor dat gezinnen bij elkaar kunnen zitten en de
plaatstoewijzing flexibel blijft.
Daarom zullen er voortaan kaartjes in de banken liggen. Een kaartje met een groene vink betekent “In deze kerkbank kunt u gaan
zitten”. Houd vervolgens wel 1,5-meter afstand van andere personen ook in deze bank zitten. De looproute blijft hetzelfde, dus bij
binnenkomst loopt u rechts via het gangpad naar voren naar de eerst beschikbare bank.
Collecte - Er zal bij de kerkdiensten wél worden gecollecteerd. Bij de uitgang hangen 3 collectezakken waar u bij het verlaten van
de kerk uw gave kunt geven. Deze collectezakken hangen in volgorde van de afgekondigde collecten.
Afsluiting jeugd- en winterwerk - Als afsluiting voor het jeugd- en het catechesewerk zal voor de zomervakantie een
buitenactiviteit worden georganiseerd binnen de kaders van de maatregelen. Berichtgeving hierover volgt nog via de app.
Collectebonnenverkoop – Op D.V. vrijdagavond 10 juli is Silo geopend van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Tijdens deze openingstijden:
 …is de Kidsbieb geopend
 …kunt u collectebonnen afhalen (betalen doet u achteraf via de bank)
 …kunt u snoep kopen van de clubs (u kunt contant betalen)
 …kunt u kaarten kopen bij de boekentafel (nog geen boeken; u kunt contant betalen)
Ook voor deze avond geldt: als u het fijn en gezellig vindt om gemeenteleden te ontmoeten: maak vooral een praatje, maar doe
dat bij voorkeur buiten op het kerkplein!
Na de zomer - De verruimingen volgen elkaar momenteel in hoog tempo op. Dat is fijn en daarom denken we bewust nog niet te
ver vooruit. Plannen en kaders uitwerken voor het winterwerk hebben we daarom nog niet gedaan. Wel is al bekend dat we
zoeken naar de invulling van een alternatieve rommelmarkt ergens in september.
Genoemde toepassingen zijn ook opgenomen in het gebruiksplan dat u vindt op de website onder het kopje ‘Actueel’.
Voor de niet-benoemde punten in deze gemeentebrief blijven vooralsnog dezelfde toepassingen gelden.
Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Cock Verweij (06-15431419).
Naast de dankbaarheid die we hebben dát we weer als gemeente kunnen samenkomen onder het woord, zijn we ook dankbaar dat
de andere mogelijkheden, zoals een leuke afsluiting van het jeugdwerk, weer kunnen. Soli Deo Gloria!
Met vriendelijke groet,
Uw kerkenraad

