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Ter overweging.
Bij het beroepingswerk geldt voor alle betrokkenen de vraag wat is de wil van de Heere in
deze. De verleiding is groot om te proberen om onze wil en Gods wil aan elkaar te koppelen.
We kunnen het ons dan nauwelijks voorstellen dat wat wij goed vinden en graag willen niet
tevens ook de wil van God zou zijn. Wellicht is het goed om hierbij te denken aan hoe de
Heiland Zich in Gethsémané met een sterk verlangen richtte tot Zijn Vader om de
drinkbeker te laten voorbij gaan maar uiteindelijk rust vond in de bede “Niet Mijn wil, maar
de Uwe geschiede". De Heere Jezus is hier voor ons tot een voorbeeld, maar tegelijk is Hij
ook voor ons hierin tot verzoening van de zonde die wij hierin mogelijk begaan. Laten we
daarom ten aanzien van het beroep bidden in het spoor van onze Heiland.
Aantal kerkgangers (vanaf 2 mei 2021)
Gezien de laatste ontwikkelingen rondom de corona beperkende maatregelen en de
informatie op basis van de routekaart van CIO van de kerken is er ruimte gekomen om het
aantal kerkgangers in de diensten te vergroten, en daarom heeft de kerkraad het volgende
besloten:
-

-

-

-

De aantallen kerkgangers in de diensten worden verhoogd naar maximaal 65
personen per dienst, exclusief de ambtsdragers en zij die een taak in de dienst
hebben
De kinderen t/m 12 jaar worden niet mee geteld in het totale aantal.
De crèches zullen vanaf 2 mei weer open zijn. Richtlijnen hierover zullen naar de
gezinnen die regelmatig gebruik hebben gemaakt van deze voorziening worden
gestuurd.
Het reserveren kan weer naar 1 keer per 4 diensten (i.p.v. 1 keer per 6 diensten).
Als u op vrijdag of zaterdag in het reserveringssysteem ziet dat er nog plaatsen
vrij zijn in de diensten van de eerstvolgende zondag, dan kan u ook reserveren
voor een extra dienst. Bijvoorbeeld: U heeft op woensdag gereserveerd voor de
ochtenddienst. Op vrijdag ziet u dat er voor de middagdienst nog 10 plekken vrij
zijn. Dan kan u ook voor de middagdienst nog reserveren.
Alle ruimten in het Anker zullen weer voor algemeen gebruik opengesteld worden
vanaf 3 mei.
Bij alle verruimingen zijn nog steeds de algemene gebruiksvoorwaarden van
toepassing, zoals ontsmetting, afstand houden van 1½ meter en mondkapjes en
dergelijke.

De steeds voortgaande ontwikkelingen in het gebruik van kerkruimten tijdens deze
coronacrisis is regelmatig onderwerp van overleg in de kerkenraad hoe we op een veilige
wijze invulling kunnen geven aan de richtlijnen van de overheden en instanties.
Ook willen we een eenduidig beleid voeren in samenhang met de uitwerking van deze
richtlijnen zoals die door de andere wijkkerken worden toegepast.
We hopen met deze besluiten wat meer tegemoet te kunnen komen aan de wensen van u
allen in de gemeente.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd;
Namens de kerkenraad wijkgemeente oost,
A. de Kwaadsteniet, scriba

