brief inzake de viering van onze diensten,
en van de specifieke vieringen op Allerzielen

Rozendaal, 17 oktober 2020.
Beste mensen,
Na de berichten rondom de aangescherpte maatregelen inzake het tegengaan van de verspreiding
van het coronavirus willen wij u graag informeren omtrent de gang van zaken in onze diensten. Wij
zullen u daarbij ook op de hoogte stellen hoe wij de herdenking van de overledenen op Allerzielen
willen vormgeven.
Voor wat betreft de reguliere vieringen in onze kerk is het zo dat wij momenteel met maximaal 52
gemeenteleden samen mogen komen (de beperking van 30 personen in een binnenruimte geldt niet
voor kerkdiensten; u kunt dit nalezen op de website van de Rijksoverheid -> covid maatregelen).
Daarnaast hebben wij tevens de mogelijkheid om bij een hoger aantal kerkgangers de
videoverbinding met de serre te activeren (wij kunnen daar ook nog eens 18 kerkgangers herbergen).
Rekening houdend met de geldende afstandsregels kunnen wij dus maximaal het bezoek van 52 + 18
= 70 kerkgangers per dienst op een veilige manier faciliteren.
De afgelopen periode schommelde het aantal kerkgangers rondom de 25 a 30 per dienst en dit
aantal blijft vooralsnog ver beneden onze (veilige) capaciteit.
Op basis van deze gegevens zullen wij voorlopig geen vooraanmelding hanteren. Wel blijven de
volgende zaken van kracht:
• u komt niet naar de kerk wanneer u verkoudheidsverschijnselen heeft;
• u ontsmet uw handen bij binnenkomst;
• u dient u te registreren (naam + telnr) op de intekenlijst in de tuinkamer;
• u neemt uw jas mee naar de kerkzaal;
• wanneer u niet tot één huishouden behoort, houdt u tenminste 1,5 meter afstand;
• tijdens de dienst zingen wij nog altijd niet, de cantor zingt de liederen; zij staat op de
orgelgalerij en houdt daarmee een veilige afstand;
• bij het verlaten van de kerk gaan wij rij voor rij de kerk uit en houdt u de vereiste afstand bij
de collecteschalen in de gerfkamer;
• de voorganger staat wel bij de uitgang; hij of zij geeft u echter geen hand.
Op deze manier hopen wij zorg te dragen voor een kerkdienst die voor iedereen veilig is.
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Een bijzondere dienst is de dienst van Allerzielen (1 november aanstaande). In de kerkenraad
hebben wij hier over gesproken en het volgende afgesproken. Omdat wij vinden dat de herdenking
van de overledenen in het midden van de gemeente mag plaatsvinden én omdat wij gebonden zijn
aan de maatregelen van de overheid inzake de coronacrisis, hebben wij besloten om op Allerzielen
twee kerkdiensten te houden. Op deze wijze hopen wij dat we de nabestaanden van de genoemde
gemeenteleden welkom kunnen heten en dat wij samen met hen en onze aanwezige gemeenteleden
een goede en troostende dienst mogen vieren.
Ook voor de diensten van Allerzielen is geen vooraanmelding nodig.
Mocht het aantal kerkgangers (inclusief de familieleden van de overledenen) het aantal van 52
mensen in de kerkzaal overschrijden, dan bieden wij de gelegenheid om de dienst te volgen op het
scherm in de Serre. Daarbij verzoeken wij u vriendelijk om de nabestaanden zoveel mogelijk de
gelegenheid te geven om de dienst in de kerkzaal bij te wonen.
Tenslotte berichten wij u dat, wanneer de overheid op 27 oktober besluit om alsnog aanvullende
maatregelen te nemen, wij u zo snel mogelijk zullen informeren over de mogelijke gevolgen voor
onze diensten.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente te Rozendaal,
Hans Rexwinkel, voorzitter
Frans Ort, predikant

SOS-KAYAMANDI.
Op zondag 25 oktober a.s. is de eerste collecte bestemd voor ons gezamenlijk project met Velp, SOSKAYAMANDI. Dit is een township bij Stellenbosch in Zuid Afrika. Veel kinderen lijden er honger. Door
ziekten als aids en corona zijn er al meer dan 250 weeskinderen. Ze wonen in krotten , gebouwd van
golfplaten en afvalmateriaal. Meer dan 1200 schoolkinderen krijgen elke dag twee boterhammen
met pindakaas. Voedseldeskundigen hebben uitgezocht dat dit de beste voeding is voor ondervoede
kinderen. Bovendien moet het brood uiteraard gebakken worden en dat brengt ook weer
werkgelegenheid met zich mee. Doet u mee met dit broodproject?
Uw steun is in deze tijd hard nodig en uw bijdrage zeer welkom op de collecteschaal in de kerk of op
onze bankrekening van de diaconie Rozendaal: NL16 INGB 0000 933 939 o.v.v. KAYAMANDI.
Namens de werkgroep Werelddiaconaaat Velp/Rozendaal, Wil Both
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