Van de voorzitter
Het zal niemand ontgaan zijn, met ingang van a.s. zondag mogen er maar 30 bezoekers in de kerk
komen. Donderdag 8 oktober jl. hebben wij in de kerkenraadsvergadering (met mondkapjes en op
1,5 meter afstand van elkaar) uiteraard gesproken over 'hoe nu verder'?
De afgelopen maanden hebben wij als kerkenraad, samen met jullie als gemeenteleden, ontzettend
ons best gedaan om - binnen de gestelde maatregelen - kerkdiensten te houden.
Zoals wellicht bekend waart het Covid-19 virus ook in onze dorpen rond. Daarnaast realiseren wij ons
dat de wekelijkse kerkgang voor heel veel mensen belangrijk is. Daarom is besloten dat de
kerkdiensten wel blijven plaatsvinden, zij het met minder aanwezigen.

Als je naar de kerk komt, verzoeken wij je om een mondkapje te dragen vanaf het moment dat je de
kerk binnenkomt tot je op je (aangewezen) plaats zit. Zodra je op je plaats zit, mag het mondkapje af.
Je zet het weer op als je naar buiten gaat.
Omdat wij van verschillende kanten horen dat mensen liever niet meer naar de kerk gaan, en het
bovendien ook herfstvakantie is, willen wij eerst ervaren hoe dat gaat qua aantal kerkgangers. Wij
willen namelijk liever voorkomen dat men moeten reserveren om naar de kerk te kunnen. Wij gaan
dan ook de eerste paar weken kijken hoe het gaat. Laat ons vooral weten hoe jullie het ervaren, dat
helpt ons enorm.
Laten we met elkaar kijken wat wel kan, binnen de grenzen van de maatregelen.
Mei groetnis fan hûs-oant-hûs,
Mariëtte Bouma-Valkenburg

Kerkgang in Corona-tijd
Wij merken de laatste tijd dat het voor de dienstdoende diaken en kerkrentmeester lastiger wordt
om kerkbezoekers hun plaats te wijzen. Zeker met de berichtgeving vanuit de regering van afgelopen
week nog vers in ons geheugen, is het goed om weer even streng en scherp te zijn. Om ons geheugen
nog maar even op te frissen hebben wij de belangrijkste afspraken bij het kerkbezoek nog even voor
u op een rijtje gezet:
Kom niet naar de kerk als u, of één van uw huisgenoten, de afgelopen 24 uur één of meerdere van de
volgende klachten had:
- Hoesten
- Neusverkoudheid
- Koorts (vanaf 38 graden)
- Benauwdheid
Bij de ingang staat een diaken of kerkrentmeester met desinfecteer-middel, iedereen zal hier
verplicht gebruik van moeten maken.
Er kan geen gebruik gemaakt worden van de garderobe; u kunt uw jas meenemen naar uw zitplaats.

U krijgt een plaats toegewezen. Er wordt voor in de kerk (bij de stoelen) gestart met het toewijzen
van de plaatsen. Het is niet mogelijk om zelf een plaats te zoeken. Echtparen en gezinnen mogen bij
elkaar zitten. Verder zit overal minimaal 1,5 m ruimte tussen.
Het verlaten van de kerk gebeurt ook weer via de toren; wie als eerste is gekomen, gaat er als laatste
weer uit. De diaken en kerkrentmeester begeleiden dit. Houdt u ook bij het uitgaan rekening met de
1,5 m afstand door te letten op de strepen op de grond.

Wij realiseren ons heel goed dat dit niet fijn overkomt, toch vinden wij het fijn om weer samen te
komen. Met elkaar moeten we door deze tijd heen. Voorop staat dat wij elkaar niet willen besmetten
met het Covid-19 virus.
Helpt u ons om – ook in deze tijd – met elkaar kerk te zijn?

Beelduitzendingen kerkdiensten
Sinds begin augustus hebben we onze kerkdiensten niet alleen via kerkomroep.nl kunnen
beluisteren, maar ook kunnen zien via ons eigen YouTube-kanaal.
Er was een proefopstelling geplaatst om te kijken hoe één en ander werkt qua bedieningsgemak en
hoe de uitzendingen er uitzagen op beeld.
Vanuit de gemeente hebben we veel positieve reacties gekregen op de uitzendingen. Door het
beamerteam of beter gezegd, door de Werkgroep Beeld & Geluid, is e.e.a. goed getest. Met elkaar
hebben we geconcludeerd dat wij verder wil met beelduitzendingen. Dit is door de Taakgroep
Communicatie en het College van Kerkrentmeesters onderstreept.
Dat betekent dat de apparatuur definitief aangeschaft wordt en permanent zal worden geïnstalleerd.
Naar verwachting zal dat in de week van 12 oktober gebeuren. Zodat we z.s.m. weer kerkdiensten
kunnen uitzenden via YouTube.
Natuurlijk moet er rekening gehouden worden met de privacy van de kerkbezoekers. Daarom is
besloten om de komende tijd in ’t Tsjerkefinster te vermelden dat al onze kerkdiensten via het
YouTube-kanaal ‘Erediensten Top en Twel’ zullen worden uitgezonden.
Hierbij wijzen wij u op een aantal zaken met betrekking tot uw privacy:
Ter herinnering komen er in de kerk bordjes te hangen met de mededeling dat er opnames worden
gemaakt.
Alles wat op het liturgisch centrum gebeurt komt in principe in beeld, dus iedereen die tijdens de
dienst op het liturgisch centrum komt, zal in beeld komen.
De ‘beeldgrens’ ligt bij stoelen, als u op of voor de rijen met stoelen zit, zou u in beeld kunnen
komen. Als u als kerkbezoeker niet in beeld wilt komen, kunt u voor de zekerheid wat meer achter in
de kerkzaal gaan zitten.
Bij de zgn. ‘kindermomenten’ op het liturgisch centrum kunnen de kinderen in beeld komen.
Bij speciale kerkdiensten (bijv. rouw-, trouw- en doopdiensten) worden afspraken gemaakt met de
betrokkenen over wat in beeld gebracht wordt.

