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ZONDAGSBRIEF
(Bijdragen voor de Zondagsbrief aanleveren vóór donderdagavond 20.00 uur
via zondagsbrief@kleinekerk.nl)

De Kerkenraad heet u van harte welkom in de live streamingsdienst. U kunt de kerkdienst beluisteren via deze link. Fijn dat u
luistert!
Kerkdienst van 21 juni om 10.00 uur:
In verband met het coronavirus zijn de diensten alleen te beluisteren via kerkomroep
Voorganger pastor dhr. F. van der Louw uit Heemskerk
Lied 601; Lied 834; Jezus, U bent het Licht; Lied 657; Lied 315; Ga met God
Johannes 3:1-21
Collecten:
Digitaal Collecteren
Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte(n) digitaal te doen.
Via iDEAL
Voor de diaconale collecte kunt u gebruik maken van de volgende link: diaconale collecte
Voor de collecte ten behoeve van het kerkelijk werk kunt u gebruik maken van de volgende link: kerkelijke collecte
Door te klikken op de link wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift(en) meteen via iDEAL betalen.
Via overboeking
Diaconie:
NL40 RABO 0373 7395 59
- Bij de diaconale collecte gelieve in het opmerkingenveld het doel van de collecte op te nemen.
Kerk (CVK):
NL85 RABO 0373 7311 83
1e collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de
FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan
onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats
of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties
helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, met bijvoorbeeld een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij
psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s.
2e Collecte: Kerk
Bloemengroeten:
Aangepaste bloemengroeten
De bloemengroeten zijn altijd een gewaardeerd gebaar vanuit onze Kleine Kerk. In de komende tijd zullen wij de bloemengroeten op
een aangepaste manier aan gemeenteleden aanbieden. Dat wil zeggen, via een kaart in de bus. U kunt uw bloemengroeten nog
steeds op de gebruikelijke manier aangeven bij Roel Steenbergen. Hij zorgt dat er een kaart in de bus komt van het betreffende
gemeentelid.
▪
▪
▪

Mevr. M. Luca, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag.
Mevr. M.C. Struik-Knoppert, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag.
Dhr. A. Ammeraal, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag

Kerkdiensten van 1 juli 2020 – 1 september 2020:
Geachte gemeenteleden, beste broeders en zusters,
Het is eindelijk zo ver. De Kleine Kerk gaat vanaf 5 juli weer kerkdiensten organiseren die u kunt bijwonen. Uit een onlangs onder
een aantal gemeenteleden gehouden enquête blijkt dat veel gemeenteleden graag weer naar de kerk komen. Dat betekent dat
we ons moeten houden aan een aantal afspraken.
Kerkdiensten:
Wij volgen het advies en beleid van de PKN op en dit betekent dat er een uitvoeringsplan is gemaakt dat u voor aanvang van de
eerste dienst kunt inzien op de website. Dit plan hangt ook bij de ingang van de kerk.
Wanneer u naar de kerk wilt komen zijn er een aantal belangrijke regels die hieronder worden uitgelegd:
Reserveren:
U reserveert een week voor de dienst via deze reserverings-website. U kunt via deze link opgeven met hoeveel volwassenen en
kinderen (4-10 jaar) u wilt komen. U kunt tot uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur uw reservering via de link ( de link staat ook op
onze website) doorgeven. Na uw reservering ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een bevestiging dat uw
reservering is ontvangen. U kunt slechts per week reserveren met hoeveel personen u komt. Kinderen (4-10 jaar) komen niet in
de kerk, maar gaan gelijk naar de kindernevendienst.
Wanneer u niet kunt reserveren via internet, dan kunt u tussen 19:00- 21:00 uur tot en met donderdagavond uw reservering
telefonisch doorgeven aan:
Peter Boers 06-10344561 of Willemiek den Haan 06-34301758
Op vrijdagavond worden de reserveringen gecontroleerd en wordt in kaart gebracht of het aantal reserveringen passend is in de
kerk. Wanneer het niet lukt om iedereen in de kerk een plek te geven, dan zal in eerste instantie degene die zich het eerst heeft
aangemeld, het eerst worden geplaatst. Wanneer u geen plek in een eerdere dienst heeft gehad, dan wordt u in de volgende
dienst waar u zich voor aanmeldt als eerste geplaatst. Uiterlijk zaterdagmiddag ontvangen degenen die een reservering hebben
gedaan, die niet kan worden gehonoreerd een e-mailbericht. Wanneer u telefonisch hebt gereserveerd, dan wordt u daarover
gebeld. Wij verwachten echter dat wij geen tot weinig mensen hoeven teleur te stellen.
Het reserveren is niet alleen belangrijk om te bepalen of iedereen in de kerk past. Het registreren is ook verplicht, omdat bij een
eventuele besmetting met het Coronavirus achterhaald moet kunnen worden wie er in de dienst waren.
Autodienst:
U kunt gebruik maken van de autodienst. U kunt het rooster vinden in de zondagsbrief.
Aankomst bij de kerk:
Wanneer u bij de kerk aankomt, gebruikt u de gebruikelijke hoofdingang. Hier wordt gecheckt of u op de reserveringslijst staat
en beantwoordt u de gezondheidsvragen. Bij de ingang van de kerk staat desinfectans waarmee u uw handen ontsmet. Daarna
wordt u door de kosters, zij zijn de
coördinatoren, naar uw plek in de kerk begeleid. De coördinatoren zijn te herkennen aan een geel of oranje hesje. U houdt 1,5
meter afstand tot de kosters en volgt hun aanwijzingen op. De kosters houden rekening bij het toewijzen van de plaatsen met de
ringleiding voor wie de ringleiding nodig heeft. Maar u kunt niet uw eigen plek kiezen. Tussen ieder persoon of gezin zit
minimaal 1,5 meter afstand, zowel naast u als voor en achter u.
U kunt geen gebruik maken van de garderobe. Jassen, tassen en paraplu’s neemt u mee naar uw zitplaats.
U kunt het toilet gebruiken, maar alleen voor hoge nood. Maakt u zo min mogelijk gebruik van het toilet.
Tijdens de dienst
Tijdens de dienst mag (nog) niet worden gezongen. Heeft u ideeën om de dienst aantrekkelijker te maken, dan is uw bijdrage
van harte welkom.
Volg bij niezen en hoesten de bekende regels op: hoesten en niezen in de elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes.
De collecte vindt plaats bij de uitgang.
Na de dienst
Na de dienst volgt u de aanwijzingen van de kosters op om de kerk te verlaten en houdt u bij het verlaten van de kerk 1,5 meter
afstand tot elkaar. U kunt de dominee nog geen hand geven. Het na afloop van de dienst gezamenlijk koffiedrinken blijft
voorlopig nog achterwege.

Kindernevendienst en crèche
De kindernevendienst wordt aangeboden voor kinderen van 4-10 jaar. Zij zullen vooral buiten activiteiten gaan doen. Kinderen
die komen voor de KND, verzamelen tussen 9.45-10.00 uur beneden bij De Verdieping. De leiding van de KND zal de kinderen
meenemen voor een buitenactiviteit. Direct na afloop van de kerkdienst kunt u uw kind(eren) weer ophalen beneden bij de
Verdieping. Wij proberen tot en met 1 september zoveel mogelijk buitenactiviteiten te organiseren. Alleen bij slecht weer, zullen
wij een binnen activiteit doen in De Verdieping. In verband met de buitenactiviteiten is het verstandig om uw kind(eren) geen
“zondagse kleren” aan te (laten) trekken.
De crèche wordt gezien de strenge richtlijnen van het RIVM en de zomervakantie nog niet opgestart tot 1 september.
Wanneer u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met de scriba’s via scriba@kleinekerk.nl of tel: 0252-217055.

Wij wensen iedereen gezegende diensten toe en een goede gezondheid.
Namens de Kerkenraad, commissie 1,5 meter Kerk
Rob de Bruijn, Peter Boers, Esther Meijvogel en Krista Vliegenthart

