
Gemeente,      Hazerswoude dorp, 9 oktober 2020 

 

Een bericht met informatie naar aanleiding van de recente ontwikkelingen. 

 

Op de afgelopen moderamenvergadering is voor aankomende zondag het volgende afgesproken: 

 

Zondagmorgen 11 oktober hopen een zevental gemeenteleden belijdenis van het geloof af te leggen.  

Een feestelijke dienst!  In de kerk wordt er ruimte gereserveerd voor familie van hen. Daarnaast zijn 

gemeenteleden uit Oost welkom. Vanwege het dringend advies om naar minder personen terug te 

gaan moeten we helaas vragen om terughoudend te zijn. 

Wij vragen u om niet naar de kerk te komen als u of een huisgenoot ziekteverschijnselen heeft of als 

uw eigen gezondheid om extra voorzichtigheid vraagt. Aarzel niet om deze keuze te maken. 

 

Er is waarschijnlijk ook een mogelijkheid om met dertig personen de dienst te volgen in de 

Regenboog. Volgt u de aanwijzingen.  

 

Vanaf nu worden aanwezigen in de kerk geregistreerd. Wij vragen u om per huishouden een briefje 

met naam, aantal personen en contactgegevens (telefoonnummer of email) in een bus bij de uitgang 

te doen. Als u thuis al een briefje schrijft is dat het eenvoudigst. Anders liggen er bij binnenkomst 

briefjes en pennen klaar zodat u in de kerk kunt schrijven en na afloop deze kunt inleveren. 

 

Alleen de voorste zitplaatsen van het schip en van de zijbeuken zingen. De tweede rij dus niet meer. 

 

Voor de jongerendienst ’s avonds worden kerkgangers uitgenodigd door de jeugddienstcommissie. 

Dan zal de muziek en zang worden verzorgd door TOV. 

 

We betreuren het dat mede op basis van emoties zo hard wordt ingegrepen in het kerk zijn. Aan de 

andere kant neemt het aantal besmettingen hard toe en moet er verstandig worden gehandeld. In de 

aankomende week worden meer maatregelen verwacht. Er zijn ook nog diverse overleggen gaande. 

We besluiten dan opnieuw hoe we verder kunnen gaan. 

 

 

Vertrouwend op de Heer van de kerk, 

 

In Christus verbonden, 

Aart Oppelaar 

scriba@hervormdhazerswoude.nl 

06-47018616 

 

 


