Aan alle betrokkenen bij De Bron,
Komende zondag 9 augustus is er weer een dienst in De Bron. Ds. Piet Nijssen hoopt daarin voor te
gaan, terwijl Chris van der Veer de muziek verzorgt. In de bijlage treft u hiervoor
alvast de liturgie aan. Wilt u in deze dienst iets delen, voor uzelf of iemand laten bidden, neem dan
contact op met de ouderling van dienst: Hans Teerds, hansteerds@gmail.com
/06-13461961
Er zijn nog voldoende plaatsen in de kerk, dus als u morgen wilt komen, laat het dan weten
via kerkdebron@live.nl. Het corona-protocol vindt u hieronder. De dienst wordt uiteraard ook
uitgezonden via de website www.kerkdienstgemist.nl en via onze eigen
website: http://www.kerkdebron.org/bronline.html
Zoals u in het corona-protocol kan lezen, wordt er niet fysiek gecollecteerd in de dienst. Dat neemt
natuurlijk niet weg dat we elke week wel een goed doel op de agenda zetten. Deze week is dat de
stichting Jemina Israël. Deze stichting is meer dan 30 jaar geleden opgericht om het werk van Ed en
Heleen Vollbehr te ondersteunen, die in Bethlehem een tehuis voor Arabische kinderen met een
handicap zijn begonnen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de stichting:
https://www.jemima.nl U kunt uw gift storten op NL53 RABO 0367507560.
Volgende week zondag 16 augustus gaat in de De Bron ds. T.C. Wielstra voor. De dienst vangt zoals
gebruikelijk aan om 10.00 uur. Welkom om erbij aanwezig te zijn, maar geeft u u wel even op via het
eerder genoemde mailadres.
U hebt het misschien gezien, maar afgelopen weken is de pastorie aan de binnenzijde opgeknapt en
weer gereed gemaakt voor bewoning. Het is zelfs zo dat ds. Gebrand Molenaar en zijn gezin
inmiddels zijn verhuisd: sinds afgelopen vrijdag wonen zij in de pastorie. Een hartelijk welkom aan
hen, in het huis, in vooral wensen we hen een gezegende tijd toe in dit nieuwe huis, op deze nieuwe
plek! Ze hebben nu nog een weekje de tijd om te acclimatiseren, voordat de kinderen weer naar
school moeten. We zien er naar uit hen ook bij ons in de kerk te ontmoeten!
Verder hebben wij nog een verhuisbericht van Ditte Visscher-Luit. Zij is op maandag 3 augustus
verhuisd naar Evean Twiskehuis, Watermanstraat 2, 1033 AN Amsterdam. Het zou mooi zijn om aan
haar te denken en een kaart te sturen.
Corona Protocol
Volgens de richtlijnen van de overheid zijn er in de kerkzaal van De Bron ongeveer 65 plaatsen
beschikbaar. Daarom werken we 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. We vragen
hierbij naar elkaar om te zien. Kent u iemand die geen computer heeft, neem contact op, meld elkaar
aan, neem elkaar mee.
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 rechter











deur 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. De ouders regelen dit onderling. Meld
kinderen ook aan, dan weten ze wat er geregeld moet worden.
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.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met
ondergetekende. De contactgegevens zijn hierboven al genoemd.
Een gezegende dienst gewenst,
Vrede en alle goeds voor de komende week,
Namens de kerkenraad,
Hans Teerds

