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Betreft: Maatregelen in verband met het Coronavirus

Geachte gemeenteleden,
Het RIVM en de Protestantse Kerk Nederland adviseren om bijeenkomsten, waar grotere
groepen mensen samenkomen, voorlopig af te gelasten.
De gezamenlijke kerkenraden van de Protestantse Gemeenten in Renkum en Heelsum
hebben besloten om dit advies over te nemen. Concreet betekent dit dat er in de maand
maart 2020 GEEN kerkdiensten worden gehouden.
Er zijn gelukkig alternatieven voor handen, waarmee u – weliswaar thuis – toch een
kerkdienst kunt bijwonen. De EO heeft aangegeven komende zondagen kerkdiensten via
internet uit te gaan zenden. Deze uitzendingen zijn via de volgende link bereikbaar:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/de-liturgie-gaat-door-kerk-zijn-in-tijden-vancorona/
Op de tv (NPO 2) wordt zondagochtend om 9.20 uur een kerkdienst uitgezonden.
De maatregel heeft ook consequenties voor alle andere activiteiten binnen onze drie
gemeenten. Ook daarover hebben wij besloten dat deze NIET doorgaan. Dit betekent o.a.
dat de ouderencontactmiddag op donderdagmiddag 19 maart in Rehoboth niet doorgaat.
Ook heeft de commissie besloten, dat de geplande paasviering op donderdagmiddag 2 april
NIET zal plaatsvinden. Ook de repetities van de Gelegenheidscantorij, de geplande
snuffelmarkt van Steen voor Steen voor zaterdag 28 maart, de bijeenkomsten van Rock Solid
en De Pastorie en de oudercontactavond van 31 maart gaan NIET door.
De basiscatechese en de belijdeniscatechisatie zullen wel volgens planning plaatsvinden.
Wij realiseren ons dat wij met dit overzicht mogelijk niet volledig zijn. Heeft u twijfels over het al
dan niet doorgaan van een activiteit waaraan u wilt deelnemen, neem dan contact op met de
contactpersoon of, als u niet weet wie dat is, met de scriba van uw gemeente. Voor de
contactgegevens van de scriba’s verwijzen wij u graag naar de voorlaatste bladzijde in Samenklank.
Of alle kerkdiensten en andere activiteiten vanaf april wel kunnen doorgaan, weten wij nu nog niet.
Wij blijven daarvoor de ontwikkelingen en adviezen volgen. In Samenklank van april (verschijning
vanaf 1 april) leest u daar meer over.
Wij vragen uw begrip voor deze situatie en wensen u Gods zegen toe de komende periode!
Namens de drie kerkenraden,
Willemijntje Klein, Ebertine Jurrius en Jan van Silfhout.

