Aan alle betrokkenen bij De Bron,
Zondag 28 juni in de uitzending
Komende zondag gaat prop. René Visser voor in de uitzending van de Bron. René zal per
september aan onze gemeente verbonden zijn als pionierend predikant voor de buurt. Hij
begint dit werk al volgende week, met het doen van onderzoek in de buurt en het opstellen
van een werkplan. Thema van de dienst is 'Waar moeten we beginnen?' In de bijlage bij deze
mail treft u de liturgie voor de dienst aan. De uitzending is te vinden
op www.kerkdienstgemist.nl, maar ook via de website van onze
kerk: http://www.kerkdebron.org/bronline.html. Organist in deze dienset is Nico Dijkdrent.
Klaas Buikema is de koster. Wilt u iets delen met de gemeente, of wilt u gebed aanvragen
voor u of iemand anders, neem dan contact op met de ouderling van dienst, Aart Noordzij:
ganoordzij@msn.com / 06 272 025 07.
Collecte
Het goede doel van deze week is De Regenboog groep, inloophuizen voor
ongedocumenteerden in Amsterdam. De Regenboog Groep wil dat Amsterdam een plek is
waar iedereen zich thuis voelt. Of je nu psychische problemen hebt, dakloos bent, drugs
gebruikt of schulden hebt. Ze stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf te halen. Ze
ondersteunen Amsterdammers in sociale armoede. Dat doen ze met vrijwillige maatjes en
buddy’s, inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratie en veel meer. Maar vooral via tijd
en aandacht voor elkaar; van mens tot mens.
U kunt uw gift storten op NL79 TRIO 0379 3155 64 tnv De Regenboog Groep Amsterdam.
Tieners
De tieners hebben komende zondagmiddag met elkaar een ontspannen afsluiting van het
seizoen. Ze ontmoeten elkaar in park Frankendael, om 15.00 uur. Kent u een tiener die
daarbij zou willen zijn, maar er nog niet van af weet, neem dan contact op met Willemijn
Dijkdrent: willemijndijkdrent@outlook.com.
Open kerk / Corona Protocol
Vanaf zondag 5 juli zullen we in De Bron weer diensten organiseren waarbij een groot aantal
mensen aanwezig kunnen zijn. We zijn er blij mee dat dit nu eindelijk weer kan. Hoezeer de
technische hulpmiddelen ons hebben geholpen om op een of andere manier ook in deze
vreemde tijd ‘kerk’ te kunnen zijn, dat we niet bij elkaar konden komen was een enorm
gemis. Uiteraard houden we bij de vernieuwde openstelling de richtlijnen van de overheid in
acht. Daarom vraagt dit enige organisatie, uw aandacht en ook uw inzet.

We hebben berekend dat we in de huidige opstelling volgens de richtlijnen van de overheid
ongeveer 65 plaatsen beschikbaar hebben in de kerkzaal. Daarom gaan we werken met een
aanmeldsysteem. Als u naar de dienst wilt komen, stuurt u dan een mail
aan kerkdebron@live.nl. Mocht het aantal van 65 overschreden worden, dan maken we een
wachtlijst aan. Hoort u niets, dan kunt u naar de dienst komen. Als er teveel aanmeldingen
zijn, krijgt u van ons bericht. We beseffen dat er ook mensen zijn die geen computer hebben,
dit bericht niet meteen ontvangen, of geen mail kunnen sturen. We vragen hierbij naar
elkaar om te zien. Kent u iemand die geen computer heeft, deel dan dit bericht, neem elkaar
mee, meldt elkaar gezamenlijk aan.
De voorschriften van de overheid om de risico’s op besmetting te voorkomen zorgen voor
enkele beperkingen in de dienst en bij het gebruik van het gebouw:

















Bij klachten (ook milde klachten) komt u niet naar de kerk. We geven elkaar geen
hand. Niezen en hoesten in de elleboog.
Er wordt niet gecollecteerd.
Er kan in de dienst niet gezongen worden (er is natuurlijk wel muziek)
Na de dienst wordt er geen koffie gedronken met elkaar.
De zij-ingang van de kerk is afgesloten. Alleen de ingang aan de voorzijde (via het
plein aan de Middenweg) wordt gebruikt. Van de drie deuren die we daar hebben is
de rechterdeur de ingang, de linker deur is de uitgang. Op de grond zijn looplijnen
aangebracht. Volgt u alstublieft deze lijnen en pijlen, dan wijst de routing zich vanzelf.
We gebruiken zoveel mogelijk de zijbeuken om de kerk in en uit te gaan. Het
middenpad wordt zo weinig mogelijk gebruikt.
Jassen en tassen moeten meegenomen worden naar de zitplaats.
In de kerk geldt dat we 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dat betekent dat
sommige rijen stoelen niet gebruikt kunnen worden, en dat tussen bezoekers twee
stoelen vrij gehouden moeten worden (gezinnen en echtparen uitgezonderd).
Bij de ingang staat een desinfectie zuil, om uw handen mee te desinfecteren. Maak
daar gebruik van.
De toiletgroep bij de ingang van de kerk is open, maar we maken er zo weinig
mogelijk gebruik van. De toiletten bij de zij-ingang van de kerk zijn afgesloten.
Daarvan kan geen gebruik gemaakt worden.
Het kinderwerk starten we ook langzaam weer op. We kijken nog hoe we dit het
beste kunnen organiseren, zonder dat er teveel heen en weer gelopen moet worden
tijdens de dienst. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.
Ook de auto-dienst wordt weer opgestart. Dit is op aanvraag. Degenen die tot nu toe
werden opgehaald, worden daarover gebeld.
Na de dienst maken we alle gebruikte stoelen weer schoon. U kunt er uiteraard van
uitgaan dat de stoelen schoon zijn bij binnenkomst.

Om een en ander in goede banen te leiden hebben we hulp nodig. Daarom de volgende
oproep:

Wie kan ons helpen om bij de deur te staan en de mensen welkom te heten en hen te wijzen
op de richtlijnen? Of wie kan in de kerkzaal aanwezig zijn, om te zien of alles goed verloopt?
En wie kan ons helpen om na de dienst de stoelen schoon te maken? Als u ons in de
komende tijd enkele zondagen kunt helpen, wilt u dit dan laten weten
via kerkdebron@live.nl, zodat we een klein rooster kunnen maken en instructie kunnen
toezenden. Alvast dank voor uw hulp!
Vrede en alle goeds gewenst,
Namens de kerkenraad,
Hans Teerds

