Kerkdijk 12 3615 BE Westbroek.

info@hervormdwestbroek.nl
Westbroek, 02 oktober 2020.

Beste gemeenteleden,
Helaas worden we ook in Nederland geconfronteerd met een toenemend aantal corona besmettingen
waardoor de regels weer zijn aangescherpt. Dankbaar zijn we dat we de erediensten wel door mogen laten
gaan met hetzelfde aantal bezoekers. Helaas hebben we als kerkenraad wel besloten om tijdens de
kerkdiensten niet meer te zingen, en zullen ook de kringen en verenigingen boven de 18 jaar de komende 2
weken niet doorgaan. Verder doen we een dringend verzoek aan u om vanaf 13 jaar bij binnenkomst in de
kerk tot dat u op uw zitplaats zit een mondkapje te dragen, en deze ook weer op te doen als u de kerk
verlaat. Wellicht ten overvloede wijzen we u erop om op het kerkplein voor en na de dienst, in Rehoboth en
bij binnenkomst en verlaten van het kerkgebouw erop te letten dat u de 1,5 meter ten opzichte van andere
bezoekers bewaart. Ook mogen alleen huisgenoten naast elkaar zitten. Bent u dat niet! Bewaar dan ook in
de bank 1,5 meter afstand van elkaar.
Binnenkort ontvangt u de gemeentegids met daarin opgenomen het winterwerk. e.e.a. is door deze
maatregelen niet meer actueel.
U kunt u nog steeds opgeven (als u dat nog niet gedaan heeft) voor het bijwonen van de erediensten. Het
zou fijn zijn om iedere broeder en zuster met regelmaat weer in de kerk te zien. Wij vragen u om u voor
donderdagavond op te geven, zodat er een goede plaatsverdeling kan worden gemaakt. U kunt zich opgeven
via kerkgebouw@hervormdwestbroek.nl of per tel. 06-29628516 (Jan van Vliet) en per adres/huishouden
aangeven op welke zondagen en met hoeveel personen u de kerkdienst wilt bijwonen. Bent u om welke
reden dan ook verhinderd, meldt u dit, dan kan een ander die is afgezegd alsnog uw plaats innemen.
Als kerkenraad beseffen we dat dit voor velen een teleurstellende boodschap is. Toch vragen we uw begrip
hiervoor en hopen op uw medewerking.

Namens de corona commissie en de kerkenraad,
J. van Vliet, werkgroep corona, kerkgebouw@hervormdwestbroek.nl/06-29628516
M. van der Zwan, V.D.M., dsvanderzwan@solcon.nl/(0346)281310
R.J. van Oostrum, Scriba, info@hervormdwestbroek.nl/06-22483812

P.S. Stuur deze mail gerust door naar anderen. Ontvangt u deze mail via iemand anders, geef ook uw emailadres door aan info@hervormdwestbroek.nl en we houden ook u op de hoogte. Wilt u deze berichten
niet meer ontvangen, stuur ons een bericht terug en we halen u

