Maatregelen naar aanleiding van het Coronavirus
Donderdag 12 maart heeft Minister-president Rutte tijdens een persbijeenkomst, namens het kabinet, een aantal
maatregelen afgekondigd in verband met de bestrijding van het Coronavirus. Een van de maatregelen treft onze
gemeente in de volle breedte en het betreft het voorlopig niet meer kunnen samenkomen in de onderlinge diensten
des Woords. Voor het kunnen samenkomen wordt een maximum aantal personen van 100 aangehouden. Deze
maatregel geldt tot en met 31 maart. Het Breed Moderamen van de generale synode van onze kerk heeft naar
aanleiding van het kabinetsbesluit de plaatselijke gemeenten geadviseerd zich te houden aan de opgelegde
overheidsmaatregelen. U kunt dit lezen op de site van de landelijke kerk.
De kerkenraad heeft, met in achtneming van het advies van het Breed Moderamen, op 13 maart besloten zich te
conformeren aan de bekendgemaakte maatregelen. Dit betekent:
1. Dat de gemeente voorlopig niet meer kan samenkomen.
Wel zal tijdens de gebruikelijke kerktijden voor een uitzending worden gezorgd. Het is de bedoeling dat dominee
A.P. Muilwijk de afkondigingen en voorbede zal uitspreken met aansluitend het uitzenden van een eerder
opgenomen dienst overeenkomstig het kerkelijk jaar.
2. Dat alle bijeenkomsten in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer, die georganiseerd worden vanuit de kerk en waar
de kerk de verantwoording voor heeft, gedurende deze periode worden afgelast. Onder bijeenkomsten wordt
verstaan: het club- en verenigingswerk en de catechisaties.
3. De bibliotheek in Eben-Haëzer valt niet onder deze maatregelen en zal dan op de gebruikelijke tijden open zijn.
4. De kerkenraad heeft voor de bijeenkomsten genoemd onder 2 de in acht te nemen termijn verlengd tot en met 4
april. In deze week staan namelijk een aantal grote bijeenkomsten gepland en verwacht wordt dat het kabinet de
maatregelen zal verlengen en wellicht zelfs nog aanscherpen. Het is niet realistisch om ervan uit te gaan dat de
afsluitingsavond voor de catechisaties en het verenigingsseizoen doorgang zullen hebben.
5. De huisbezoeken zijn opgeschort. Het is de bedoeling om deze weer op te pakken na de zomervakantie.
6. Voor condoleances en rouwdiensten zal in overleg met de familie en de begrafenisondernemer - rekening
houdend met de voorschriften - naar bevind van zaken gehandeld moeten worden.
7. De gemeente zal zoveel mogelijk via onze website op de hoogte worden gehouden van de actuele informatie.
Daarnaast zal de gemeente worden geïnformeerd door middel van de afkondigingen voorafgaand aan de onder
punt 1 genoemde uitzendingen. Omdat deze echter minder frequent plaats vinden, wordt u aangeraden de
website goed in de gaten te houden en eventuele ontwikkelingen zoveel mogelijk te delen met andere
gemeenteleden, met name met hen die niet beschikken over internet.

