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Met nieuws over de kerkdiensten, kosterstaken en meer.

1,5 meter regel vervalt
Vanaf aanstaande zaterdag vervalt landelijk de 1,5 meter
regel. Fijn dat er steeds meer mogelijk is. In bepaalde
sectoren (horeca, evenementen, theaters) is vanaf zaterdag
een coronacheck verplicht. Andere zijn daarvan vrijgesteld:
winkels, scholen, musea, sportscholen etc. Ook de kerken zijn
vrijgesteld.
Als kerkenraad volgen we het advies van de landelijke kerk.
Dat luidt: geen corona-check bij de deur van de kerk en andere samenkomsten die deel uit
maken van het kerkelijk leven, maar geef elkaar wel de ruimte: houdt dus 'gepaste afstand'
van elkaar. Nadruk wordt gelegd op aandacht voor goede ventilatie.
De ventilatie-capaciteit in onze kerk is onlangs door deskundigen gemeten. Vanwege het grote
volume van onze kerk is deze ruim voldoende. Ook bij een eventuele volledige bezetting van de
kerk en bijvoorbeeld een half uur samenzang blijven de CO2 waarden ruim binnen veilige
marges.

Wat verandert er vanaf aanstaande zondag?
Aanmelden is niet meer nodig. Iedereen is weer welkom. We verwachten voldoende extra
ruimte te hebben gecreëerd om iedereen op verantwoorde wijze een plaats te kunnen
geven.
We houden in de kerk één stoel afstand van elkaar. ‘Bubbels’ (gezinnen, vrienden etc.)
hoeven geen afstand te houden. Gun elkaar de ruimte.
Ook de orgelgalerijen, de herenbanken en (indien nodig) het koor zullen vanaf zondag
worden gebruikt als zitruimte.
In de zijbeuk voor de Marianne-bank geldt wel de 1,5 meterregel. Dit vak is bestemd voor
gemeenteleden die liever meer afstand houden. Ook in het koor is het makkelijk wat meer
afstand te houden.
Waar de beamer niet te zien is, zullen liedboeken en liturgieën klaarliggen. Neem
eventueel zelf een liedboek mee.
We gaan qua beeldregistratie terug naar ‘normaal’. De predikanten zullen weer
plaatsnemen achter de avondmaalstafel en op de kansel.
We verlaten de kerk via zowel de toren als de Marianne-uitgang.

Wat verandert niet?
De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg
is: Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
thuisblijven en testen bij klachten.
Het collecteren blijft digitaal. Er zullen wel manden staan bij de uitgang.
De garderobe gebruiken we niet (om heen en weer geloop te voorkomen), neem uw jas dus
mee naar uw zitplaats.
Viering Heilig Avondmaal. We doen dat aan het einde van dienst in een (dubbele) kring. Dit
is de meest veilige vorm: 'lopend vieren' geeft te veel beweging, 'zittend vieren' betekent dat
brood en beker aan elkaar moet worden doorgegeven.
Omdat we nog weten op hoeveel kerkgangers we mogen rekenen, zullen we waar nodig
bovenstaande aanpassen. We vragen daarvoor uw begrip.

Kerkdiensten
26 september

3 oktober
10 oktober

10.00 Proponent J. van der Schoot
19.00 ds. A. Sterrenburg Psalmenvesper
m.m.v. Sweelinck Koor o.l.v. Janko Fraanje,
10.00 ds. W.F. Schormans (Israëlzondag), viering
Heilig Avondmaal
10:00 ds. H.M. Marchand (Kerkproeverij)
19.00 ds. W.F. Schormans Choral Evensong, m.m.v.
Marianne-cantorij o.l.v. Hans Houtman

Kerkproeverij
Op 10 oktober is er weer kerkproeverij, hèt moment om vrienden,
bekenden en buren mee naar de kerk te vragen of misschien samen
naar de dienst te kijken. Nodigt u ook iemand uit? In de kerk zijn
kaarsjes met een uitnodigingskaartje beschikbaar. Deze liggen er ook
tijdens het doordeweekse middaggebed.

Van de kerkrentmeesters
Proef met vrijwillige kosters (o.l.v. van Ulrick ’t Zand)
Koster Jos Ploeg kan (officieel) vanaf 1 oktober 2021 van
zijn pensioen gaan genieten. Met de drukke laatste maanden van het jaar en de Kerst alweer
bijna voor de deur worden de diverse kostertaken voorlopig ingevuld met behulp van de inzet
van Ulrick ‘t Zand en een kleine groep van vrijwilligers (die overigens nog best nog wat
versterking kan gebruiken).
Aan het begin van het nieuwe jaar zal dan mede aan de hand van de opgedane ervaringen
bekeken worden op welke wijze de kosterstaken structureel ingevuld kunnen worden. We
houden u op de hoogte. Namens het college van Kerkrentmeesters, Maurits Assink
Opbrengst extra Aktie Kerkbalans: €28.000!
Op 4 juli 2021 ging de Extra Aktie Kerkbalans van start. Afgelopen zondag 19 september 2021
is de Aktie afgesloten. Door u allemaal is in totaal € 28.000 gegeven. Dat is een prachtig bedrag
waarvoor wij u hartelijk willen bedanken. Zeer velen van u hebben een financiële bijdrage
gegeven, waaruit valt te concluderen dat de Extra Aktie Kerkbalans zowel binnen de Open Hof
als de Martini wijkgemeente breed werd gedragen. Dat is een bemoedigende conclusie en geeft
hoop voor het vele werk wat de komende tijd nog zal worden verzet om de kerk verder
financieel gezond te maken.

Geef vast door: uw liefste kerstlied!
Het lijkt nog ver weg, maar zondagavond 19 december is er een
vesperdienst waarin de cantorij uw liefste kerstliederen zal
zingen. U kunt het kerstlied dat u die avond graag zou willen
horen doorgeven aan Hans Houtman
(hanshoutman76@icloud.com). Dat kan tot uiterlijk 10 oktober
a.s. zodat de cantorij voldoende tijd heeft om te repeteren om er
weer iets heel moois van te maken.

Van de predikanten
Er is nog ruimte op de ABC-cursus: de basiscursus christelijk geloof.
Deze gaat 30 september (bij voldoende belangstelling) van start. Meld
u/je aan via wfschormans@hotmail.com

Zondag 17 oktober: ontmoeting met Foka van
de Beek
Foka van de Beek, zendingswerker in Bulgarije, is met verlof in
Nederland. Als Protestantse Gemeente Voorburg steunen wij haar werk.
Zij komt dan ook graag naar ons toe, op zondag 17 oktober, om ons te
ontmoeten en te vertellen over haar werk. Om zoveel mogelijk mensen
gelegenheid te geven Foka te zien en te spreken, heeft de ZWOwerkgroep het volgende bedacht.
Foka begint deze zondagmorgen in de Koningkerk. Aan het begin van de dienst zal ds. Jan van
der Wolf haar interviewen. Daarna gaat Foka naar de Oude Kerk. Ook daar zal zij in de
kerkdienst iets delen van wat haar bezighoudt. Na afloop van de dienst is er koffie en ruimte om
elkaar te ontmoeten. Aansluitend gaan we in de Voorhof van de Oude Kerk lunchen met Foka.
Iedereen die daarbij wil zijn, uit beide wijkgemeentes, is welkom! Voor de lunch wordt gezorgd.
Je hoeft je niet van tevoren aan te melden.
Namens de ZWO-groep,
ds. Els van der Wolf-Kox
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