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NIEUWSFLITS
_______________________________________________________________________________________
Door: Mieke Bleys en Margot Cornelis

Lieve lezers,
Op de valreep van de zomervakantie ontvangt u hierbij nog een korte Nieuwsflits van de Dorpskerk.
Dat is onder meer om u te vertellen, dat de Nieuwsbrief, die is opgestart in coronatijd, vanaf nu zal worden
vervangen door de “Nieuwsflits”. Die verschijnt alleen als er iets nieuws of dringends is te melden, dat niet
kan wachten tot de volgende Onderweg.
Verder neem ik bij deze afscheid van u als nieuwsbrief-redacteur en ook (een beetje) als Dorpskerkgenoot.
Zoals u wellicht al in de Onderweg heeft gelezen, verhuis ik met mijn echtgenoot naar Spanje. Hoewel ik
het persoonlijke contact zeker ga missen, hebben we in het afgelopen jaar wel gemerkt dat de digitale
communicatiemiddelen, waaronder ook de livestream, een ware uitkomst zijn en elke afstand kan
overbruggen.
De redactie voor de nieuwe Nieuwsflits blijft bij Margot gelukkig in goede handen.
Wij wensen u een hele fijne zomerperiode toe, en melden u – zoals gezegd- de nodige nieuwtjes zodra die
zich voordoen.
Hartelijke groet,
Mieke Bleys
---------------------------------------------------------------------------------------- IN HET KORT---------Nieuwe versoepelingen
Om de veiligheid voor allen in de Dorpskerk te waarborgen richt de kerkenraad zich op de adviezen van het
CIO voor de kerken. Op basis daarvan zijn sinds 4 juli nieuwe versoepelingen mogelijk in de Nederlandse
kerken. Het volledige actuele protocol vindt u hier (punt 2, 4 en 5 zijn aangepast). Kort samengevat:
-U hoeft niet meer vooraf te reserveren om een kerkdienst bij te wonen: uw naam wordt wel bij
binnenkomst genoteerd (protocol punt 5)
-We blijven mondkapjes dragen als er gelopen wordt (protocol punt 4)
-er mag weer meer, maar nog wel beperkt, worden gezongen (zie het protocol onder punt 2).
-We kunnen nog steeds max. 50 kerkgangers ontvangen i.v.m. de anderhalve meterregel.
Redactie van deze Nieuwsbrief: Mieke Bleys en Margot
Cornelis. Reageren? Graag naar:
consistoriepgb@protestantsegemeenteblaricum.nl
Actuele informatie over onze Dorpskerk vindt u ook op onze
website: https://protestantsegemeenteblaricum.nl
Via de volgende links kunt u direct of later meekijken en luisteren naar de kerkdiensten in onze eigen Dorpskerk:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2263-ProtetantseGemeente-te-Blaricum (video livestream)
of https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21255 (alleen
luisteren).
De orde van dienst leest u als u klikt op
https://www.dorpskerkblaricum.nl/ovd/OvD.pdf

Collectes
Diaconie: NL38RABO 0139807993
Kerkrentmeesters:
NL5RABO 0308401239.
Collectedoelen: zie website/
Onderweg/Orde van dienst

Kerkdiensten
11 juli ds. R. Fechner
18 juli ds. M. van der Sijs
25 juli ds. B. Hengeveld
1 augustus ds. C. van Dorp
8 augustus ds. R. Veenstra

