Maatregelen rondom coronavirus

Als kerkenraad hanteren wij de richtlijnen die het RIVM en de landelijke PKN ons geven en adviseren.
De eerste maatregelen die genomen werden betroffen in eerste instantie het zoveel mogelijk
beperken van fysiek contact. Geen handen meer schudden, geen collectezakken, en het aanbieden
van desinfectie om de handen te wassen. Dit houden we de komende periode sowieso in stand. Wij
vragen u met klem, neemt u deze hygiëne maatregelen ook in acht. Ze worden niet voor niets
geadviseerd. Mocht u symptomen hebben die kunnen duiden op besmetting met het corona virus,
dan vragen wij u sowieso thuis te blijven, fysiek contact te mijden en contact op te nemen met uw
huisarts.
Duidelijk is voor de kerkenraad dat de manier van Avondmaal vieren, met het doorgeven van schalen
en drinken uit dezelfde beker zoals we dat nu doen op, de eerstvolgende keer, op Goede Vrijdag niet
gehanteerd zal worden. Wij bezinnen ons nog op een manier waarop we dit gaan vormgeven. Mocht
dat nodig zijn, dan gaan we over tot een online Avondmaalsviering die u thuis met brood en wijn mee
kunt vieren.
Op dit moment zitten wij qua bezoekersaantallen net onder de grens van 100 personen die de
overheid als bovenmaat aan samenkomsten heeft verbonden. Tegelijk adviseren zij om alle sociale
contacten tot het minimum te beperken. Wij gaan nu uit voorzorg de komende weken over op
diensten die via internet te beluisteren zijn. Dit is tenminste zo tot en met aanstaande zondag 29
maart. U kunt thuis afstemmen op de live uitzending uit de kerk. Zet u om 9.15 uw web radio aan. U
kunt deze vinden op www.kerkomroep.nl . Kijkt u van tevoren alvast een keer hoe dit werkt.
Uiteraard hopen en bidden wij dat dit soort verregaande maatregelen effect hebben; en door dat
effect ook weer spoedig opgeheven kunnen worden. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.
Het virus heeft ook gevolgen voor het pastoraat. Het bezoekwerk in de gemeente ligt de komende
periode nagenoeg stil. We willen niet onnodig mensen, en dan met name ouderen en lichamelijk
zwakkeren aan het risico van besmetting bloot stellen. We zullen in de komende periode daarom
voornamelijk ‘telefonisch pastoraat’ met ouderen en zieken houden. Zolang als nodig. In geval van
noodpastoraat kunt u uiteraard contact opnemen met uw predikant. In overleg wordt dan besloten
hoe er eventueel geholpen kan worden.
Voor de komende twee weken vervallen alle activiteiten van de gemeente als ook alle activiteiten die
aan de Sprankel verbonden zijn tot nader orde.
We hopen dat dit alles bij zal dragen aan de bestrijding van dit virus.
We denken aan en bidden voor iedereen die op wat voor manier dan ook getroffen wordt door deze
pandemie. We bidden voor kracht voor een ieder die zich inzet voor de bestrijding van dit virus.
We vragen u dit binnen uw kringen zoveel mogelijk bekend te maken zodat we in korte tijd veel
mensen kunnen bereiken.
Gods zegen voor jullie allemaal,
De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Sellingen.

