Kerkenraad en kerkvoogdij
Hersteld Hervormde Gemeente
te Ouddorp

Scriba: A.J. van Wijk
Tel.: 0187-683516
E-mail: scriba@hhgouddorp.nl

Aan de gemeenteleden van de HHG Ouddorp
verzonden via de e-mail
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Ouddorp: 17 oktober 2020

Geachte gemeenteleden,
Door middel van deze e-mail wordt u geïnformeerd over aanvullende maatregelen met
betrekking tot het kerkelijk leven naar aanleiding van de persconferentie op 13 oktober jl.
van onze minister-president M. Rutte en minister H.M. de Jonge. Dit betreffen
aanvullingen op de brief die u vorige week heeft gehad.
De wijzigingen/aanvullingen van de maatregelen - welke per vandaag ingaan - zijn:
•

Voor het aantal van maximaal 30 bezoekers per kerkdienst worden kinderen tot 12
jaar en betrokkenen bij de dienst niet meegerekend. In de uitnodiging die u
ontvangt zal in het vervolg dan ook worden gevraagd naar de leeftijd van de
kinderen die mee komen.

•

Voor rouwdiensten geldt, evenals voor kerkdiensten, een maximum aantal van 30
bezoekers, waarbij ook kinderen tot en met 12 jaar en betrokkenen bij de dienst
niet worden meegerekend.

•

Een ieder vanaf 13 jaar wordt dringend geadviseerd vanaf het moment dat u de
kerkhal binnengaat totdat u op de aangewezen plaats zit een mondkapje te
dragen. Zit u eenmaal op uw plaats, dan mag het mondkapje worden afgedaan. Bij
het weer verlaten van de kerk geldt eenzelfde dringend advies, namelijk dat u
vanaf het opstaan van uw zitplaats totdat u weer buiten bent weer een mondkapje
draagt.

•

Het dringende advies om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen geldt ook voor
het verenigingsgebouw Eben-Haëzer. Zit u op uw plaats, dan mag u het afdoen.

•

Al het winterwerk waarbij gemeenteleden vanaf 18 jaar zijn betrokken, zal worden
stil gelegd. Dit geldt ook voor bijeenkomsten en overige (ambtelijke) vergaderingen.

•

Alle catechisaties blijven wél doorgang vinden. Dit geldt ook voor de bijeenkomsten van clubs en verenigingen e.d. voor jongeren onder de 18 jaar.

•

Het bezoekwerk in de gemeente wordt zoveel als mogelijk beperkt, waarbij het
noodzakelijke pastoraat aan zieken, ouderen en eenzamen met inachtneming van
de regels wel doorgaat.

Bovenstaande maatregelen gelden vooralsnog tot D.V. 12 november.
Tot slot willen wij uw aandacht nog vragen voor het volgende: nu het aantal kerkgangers
is teruggebracht tot 30 wordt u zelf door ons uitgenodigd voor het bijwonen van een
kerkdienst. U wordt dringend verzocht op korte termijn op de uitnodigingsmail te reageren,
zodat eventueel andere gemeenteleden uitgenodigd kunnen worden als u besluit een
dienst niet bij te wonen.
Als laatste nog een beleefd verzoek. Mocht u gemeenteleden zonder internet in uw familie
of omgeving hebben, die dit schrijven dus niet via de mail of onze website kunnen lezen,
zou u hen dan van de inhoud van dit schrijven op de hoogte willen brengen, hetzij
mondeling, hetzij door deze mededeling voor hen te printen? Alvast hartelijk bedankt.
Als zich wijzigingen voordoen, hopen wij u opnieuw te informeren.
Met hartelijke groet, en u de Heere in alles bevelend,
Namens de kerkenraad en kerkvoogdij,
Kerkenraad, preses ds. A.P. Muilwijk
Kerkvoogdij, oud. A.W. Bruggeman

