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Versoepelingen per 26 juni en
Bijbelgespreksamenkomsten

Versoepelingen
Vanaf morgen is er door de landelijke versoepelingen ook in en rondom de kerk meer mogelijk.
In lijn met de adviezen van de landelijke kerk betekent dat het volgende:
In beide ochtenddiensten 9.30 en 11.00 uur zijn 100 kerkgangers welkom.Iedereen die wil
kan dus weer wekelijks naar de kerk. Voel u dus vrij zich aan te melden, ook als u niet
helemaal zeker weet of u daadwerkelijk kunt komen. U houdt ook dan geen plek voor
iemand anders bezet: er is ruimte genoeg.
Heeft u zich nog niet aangemeld voor de diensten dan kunt u dat hier doen. U ontvangt dan
per e-mail een uitnodiging. Lukt het niet? Bel Mieke: 06-27338902. Mocht u om welke reden
dan ook zonder uitnodiging toch voor de kerkdeur staan op zondagmorgen, dan bent u net
als gasten natuurlijk welkom.
Ook bij uitvaarten en huwelijken is er ruimte voor 100 kerkgangers.
We gaan weer zingen! Alle liederen worden weer door de gemeente gezongen. (De Oude
Kerk heeft een groot volume en voldoende ventilatiemogelijkheden).
In de kerk en de Voorhof draagt u alleen bij binnenkomst en vertrek een mondkapje. Als u
een mondkapje draagt, hoeft de 1,5 meter niet in acht te worden genomen.
Na beide diensten is er gelegenheid om samen koffie te drinken, in de Voorhof of buiten.
Beperkingen op groepsgrootte binnen en buiten komen te vervallen (met inachtneming van
1,5 meter).

Voorzorg
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen blijven tot nader order nog van kracht:
Registratie en handen reinigen
Tussen de diensten wordt gelucht. Met het oog daarop na de eerste dienst graag snel de
kerkruimte verlaten.
Mondkapje dragen waar 1,5 meter afstand niet mogelijk is.

Bezorgers nieuwsbrief gezocht
We zijn op zoek naar mensen die de nieuwsbrieven in gedrukte vorm willen bezorgen bij
gemeenteleden die geen internet hebben. De nieuwsbrieven verschijnen onregelmatig,
gemiddeld 1 x per vier-zes weken. Het gaat om 55 adressen in Voorburg en omgeving, hoe
meer mensen zich melden hoe makkelijker deze taak vervuld is. U kunt zich aanmelden bij
Dirma Redelijkheid: dirmaredelijkheid@xs4all.nl

Bijbelgespreksamenkomsten ochtend en avond
De beperkingen voor de groepsgrootte binnen en buiten zijn (afgezien van de afstandsregel)
opgeheven. Voor de zomervakantie organiseert ds. Schormans twee bijbelgesprekskring
samenkomsten in de ochtend en de avond om elkaar weer te ontmoeten en in gesprek te
gaan. We lezen net als de kring van ds. Marchand gedeelten uit het boek Ruth (dit sluit aan
op de zondagse erediensten).
De data voor de ochtenden: dinsdagmorgen 29 juni en 13 juli van 10.00-11.30 uur in de
Grote Zaal in de Voorhof.
De data voor de avonden: maandagavond 28 juni en 12 juli van 20.00-21.30 uur in de
Grote Zaal in de Voorhof
Het is mogelijk een of beide bijeenkomsten bij te wonen. Opgave graag bij ds. Giel
Schormans: wfschormans@hotmail.com

Ten slotte
Nu we weer mogen
zingen een woord van
dank aan de leden van
de cantorij. De
afgelopen maanden
hebben zij in wisselde
samenstelling tijdens
de diensten voor ons
gezongen en zo
namens ons allen de
lofzang gaande
gehouden in de
zondagse diensten.
Heel hartelijk dank voor
jullie inzet en
enthousiasme!
Looft den Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
(psalm 136:1 LvK)
Namens de kerkenraad, in Christus verbonden,
Ds. Leneke Marchand
Ds. Giel Schormans
Dirma Redelijkheid
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u scriba.oudekerkvoorburg@gmail.com toe aan uw adresboek.

