Aan alle betrokkenen bij De Bron,
Nederland is opnieuw in een zogenoemde ‘lock down’ terecht gekomen. Dit heeft
ook gevolgen voor de diensten en activiteiten in en om De Bron. De kerkenraad
heeft besloten om de oproep van het Interkerkelijk Overleg, om de diensten
online voort te zetten, te volgen. Op die regel maken we twee uitzonderingen: de
doopdienst van aanstaande zondag, en de kerstochtenddienst voor gezinnen.
Hieronder zetten we de besluiten en aanwijzingen op een rijtje:


Tot en met in ieder geval zondag 17 januari zijn de diensten van De Bron online. U
kunt de diensten vinden op de website van De Bron via de volgende link:
http://www.kerkdebron.org/bronline.html



Als u geen computer of geen internet thuis hebt, dan wil de kerkenraad voor u een
oplossing bedenken. Neem daarvoor contact op met de scriba, Aart Noordzij: 06-272
025 07



De dienst wordt opgenomen in de kerkzaal, waarbij, naast de dienstdoende predikant,
een organist, de koster, een ouderling en enkele zangers aanwezig zijn. Als u wilt
komen om te zingen, geeft u u dan op via het mailadres van de kerk:
kerkdebron@live.nl. We maken dan een lijst aan van zangers, en zullen per dienst
steeds vier personen uitnodigen om bij te dragen aan de dienst.



We maken een uitzondering voor de doopdienst van 20 december. Deze dienst waarin
Paul Klein en Rosella Deen gedoopt zullen worden, gaat door zoals we gewend waren:
wie aanwezig wil zijn geeft zich van te voren op via kerkdebron@live.nl. U kunt
komen als u een bevestiging heeft gekregen dat er in de dienst nog ruimte voor is.
Uiteraard blijft gelden dat u niet kunt komen als u klachten hebt die kunnen wijzen op
het Corona-virus, en gelden verder alle gebruikelijke maatregelen in deze dienst. De
doopdienst is uiteraard ook online te volgen.



We maken ook een uitzondering voor de kerst ochtend dienst. Deze dienst is speciaal
gericht op gezinnen. Veel van de kinderen van de gemeente nemen deel aan de dienst
door zelf muziek te maken en liederen te spelen. Vanwege het speciale karakter
nodigen we in het bijzonder gezinnen uit die betrokken zijn bij de gemeente om deze
dienst bij te wonen. Wel vragen we jullie om je aanwezigheid doorgeven via
kerkdebron@live.nl. Uiteraard blijft gelden dat u niet kunt komen als u klachten hebt
die kunnen wijzen op het Corona-virus, en gelden verder alle gebruikelijke
maatregelen in deze dienst. Alle andere betrokkenen bij de gemeente vragen we
dringend deze dienst online te volgen.



De maatregelen hebben ook gevolgen voor de kerstavond/kerstnacht dienst en kerst
activiteiten in en rondom de kerk. We hebben besloten om deze dienst volledig online
te organiseren. Meer informatie over de kerstactiviteiten in deze uitdagende tijd kunt u
vinden via www.kerkdebron.org/kerst.

Als kerkenraad zijn we zeer teleurgesteld dat we deze maatregelen moeten
nemen. Kerst is een moment van ontmoeting. Een moment waarin het licht
doorbreekt in de duisternis. En met de wisseling van het jaar is het mooi elkaar te
ontmoeten, terug te blikken en elkaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen. Nu
alles anders gaat dan gehoopt, en nu voor velen de lock-down ook weer een
periode van alleen-zijn en misschien wel eenzaamheid zal zijn, een periode dat de
muren op je af kunnen komen, is dit wat we u en elkaar toebidden: dat we in deze
uitdagende tijd het licht blijven zien, dat we 'dicht bij het licht' kunen blijven, en
dat we kunnen blijven zien dat God, in Jezus, niet veraf is gebleven van deze
gebroken wereld, maar zelf gekomen is als kind in de kribbe, een baby waarvoor
geen plaats was.


Voor al uw vragen, kunt u altijd contact opnemen met de kerkenraad (Aart Noordzij):
kerkdebron@live.nl / 06-272 025 07



Heeft u pastorale bijstand nodig, neemt u dan contact op met onze predikant, Gerbrand
Molenaar: molenaargt@gmail.com / 06 138 314 50

Namens de kerkenraad,
Hans Teerds

