Dorpskerk Blaricum
Extra Nieuwsbulletin april 2021

_______________________________________________________________________________________
Beste lezer,
Door: Mieke Bleys
Bij deze ontvangt u een “Extra nieuwsbulletin” van de Dorpskerk . Dat klinkt misschien een beetje
overdreven, alsof we een grote nieuwszender zijn die live verslag doet van een wereldschokkende
gebeurtenis.
Zóver is het al gekomen, bedenk ik me een beetje beschaamd: dat we dit kleine lichtpuntje in de sleur van
ons coronabestaan al brengen als groot nieuws en dat ook nog “nieuwsbulletin” gaan noemen.
Maar na elke keer een beetje minder, mogen we nu ook best vieren dat het weer een beetje méér wordt.
En ook nog eens éérder.
Wat dat lichtpuntje, dat beetje méér nou eigenlijk is? De kerken mogen van PKN en vaderland per 2 mei
weer officieel open. En de Dorpskerk volgt dat advies. We waren solidair met de maatschappij toen we vlak
voor Kerst de deuren sloten, nu zijn we ook solidair in het stapje voor stapje verruimen van de
mogelijkheden. Hieronder leest u de details.
Hartelijke groet en graag tot gauw!
----------------------------------------------------------------------------------IN HET KORT---------Bericht van de classis van de PKN aan o.a. kerkenraden:
Vrijdag 23 april heeft er een overleg plaatsgevonden tussen (de kerken aangesloten bij) het CiO en de
minister van Eredienst Grapperhaus. Onderwerp van het overleg was wat de verruimingen aangekondigd
op de persconferentie van dinsdag jl. voor de kerken voor gevolgen hebben. De uitkomst is tweeërlei:
1. Vanaf zondag 28 april wordt het weer mogelijk kerkdiensten met 30 bezoekers (exclusief
medewerkers) te beleggen
2. Voor grote kerkgebouwen (meer dan 300 reguliere zitplaatsen) geldt maatwerk: maximaal 10% van de
zitplaatsen mag gebruikt worden
Onverkort blijven natuurlijk de basisregels gelden. En natuurlijk geldt ook nog steeds: het is de plaatselijke
kerkenraad die beslist.
Toelichting van Annette Horsman, voorzitter kerkenraad Dorpskerk:
Op basis van bovenstaande bericht heeft de Kerkenraad gemeend de Dorpskerk weer open te stellen vanaf
2 mei a.s. De huidige protocollen zijn van kracht (klik hier of kijk op de website) en aanmelden geschiedt
via de Scriba (details vindt u hieronder).
Aangezien de terrassen ook weer beperkt open mogen, kunnen wij na de dienst met mooi weer ook weer
koffie gaan drinken in de tuin van het Achterom. Voorlopig geldt dit alleen voor de aanwezige kerkgangers.
NB: Aangezien nog niet iedereen is ingeënt, geldt uiteraard: mondkapje op, afstand houden, handen
desinfecteren, niet zingen.
Laten we goed voor elkaar zorgen.
Aanmelding voor een kerkdienst bij de scriba:
U kunt een emailbericht sturen aan scriba@protestantsegemeenteblaricum.nl, graag met vermelding van
de namen; de eerste 30 aanmeldingen krijgen op vrijdagavond per mail een bevestiging van plaatsing. Bij
verhindering graag bericht, zodat iemand anders de dienst kan bijwonen.
Is er geen plaats? Dan krijgt u – indien gewenst- als eerste een plek toegewezen op de volgende zondag.
https://www.protestantsegemeenteblaricum.nl

