PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE PAASKERK

Predikanten:
ds. Werner Pieterse
dspieterse@paaskerk-amstelveen.nl
tel: 06 41508135
ds. Bara van Pelt
baravanpelt@planet.nl
tel: 06 20568648
Ouderenpastor:
Trudy Joosse
ouderenpastor@pga-b.nl
tel. 06 83354924

Amstelveen, 25 augustus 2020
Beste gemeenteleden,
De afgelopen periode was het voor u jammer genoeg niet mogelijk om kerkdiensten in
de Paaskerk te bezoeken. Ook veel andere activiteiten konden vaak alleen met de
nodige beperkingen doorgaan. Gelukkig was er dankzij de inzet van velen, wel de
mogelijkheid om de diensten te volgen via kerkdienst gemist, web radio of
RTVAmstelveen. We hebben allemaal het samenkomen op zondag en de ontmoetingen
door de week gemist.
Op dit moment lijkt er weer wat meer mogelijk te worden. We zijn heel blij dat we vanaf
6 september weer met grotere groepen mensen kunnen vieren op zondag. Omdat het
COVID 19 virus nog onder ons is en er nog geen vaccin of goede behandelmethode is,
moeten we aan een aantal regels voldoen. We noemen u de belangrijkste:
-

Wij vragen u zich aan te melden als u naar een kerkdienst wilt komen. Dit kan op
twee manieren:
o Via het mailadres koster@paaskerk-amstelveen.nl. Graag voor donderdag
21.00 uur.
o Per telefoon op maandag van 10.00 – 21.00 uur, tel. nummer: 06-82409128.
o Geeft u alstublieft het aantal personenen aan waar u de kerk mee wilt
bezoeken.
o We moeten een maximum van 80 bezoekers hanteren.

-

U kunt alleen de boveningang van de kerk gebruiken. Voor de lift geldt een
uitzondering. Wilt u bij aanmelding aangeven als u van de lift gebruik wilt maken.
Uw naam zal geregistreerd worden bij binnenkomst, waarna u naar uw plaats wordt
gebracht. We ziten op afstand van elkaar, mensen uit één huishouden kunnen bij
elkaar zitten. U kunt geen gebruik maken van de garderobe, uw jas neemt u mee
naar uw zitplaats. Volg de aanwijzingen van de mensen in de rode hesjes op.
Aangezien zingen een bron van besmetting is, is het niet toegestaan mee te zingen.
Iedere dienst is een tiental gemeenteleden welkom om op gepaste afstand van
elkaar en op vaste plekken in de kerk te zingen. Wilt u hieraan meedoen, zou u dat
dan bij aanmelding willen doorgegeven? We vragen u dan een half uur voor de
dienst aanwezig te zijn om in te zingen. U hoeft geen buitengewone muzikale gaven
of een welluidende zangstem te hebben. Gewoon meezingen volstaat.

-

-
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Ook het verlaten van de kerk vindt plaats via de boven ingang. Volgt u ook daarbij
de aanwijzingen van de mensen in de rode hesjes. De achterste rijen zullen eerst de
kerk verlaten.
Als u na de dienst koffie wilt drinken, kunt u buitenom naar het benedenhuis lopen.
U haalt dan een kopje koffie op bij de bar en gaat ergens zitten om de koffie op te
drinken. Wij vragen u dringend niet te blijven staan bij de bar.
Natuurlijk houdt u ook zelf de afstand tot uw medegemeenteleden goed in de gaten
en volgt u de aangegeven looproutes.
Heeft u last van verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts,
blijft u dan thuis. We zien u dan graag een andere keer in de kerk.

Al deze maatregelen klinken streng en lijken 'spontaan vieren' erg moeilijk te maken.
We vertrouwen erop dat we ondanks dit alles mooie vieringen zullen hebben en laat u
zich niet weerhouden naar de kerk te komen als u dat wilt.
U kunt de diensten thuis blijven volgen via internet
(https://kerkdienstgemist.nl/stations/1090-Paaskerk-Amstelveen ).
Mocht u geen internet hebben of problemen met de ontvangst, zou u dat ons willen
laten weten? Graag bij de scriba op: tel. nummer: 020 – 641 6395 of - als u een melding
via een ander wilt doen – op mailadres scriba@paaskerk-amstelveen.nl . Wij zullen dan
bekijken of we een oplossing hiervoor kunnen vinden.
Ook de kleinere bijeenkomsten (tot 20 personen) in de kerk zijn aan regels gebonden.
U leest daar meer over in de nieuwsbrieven.
Door het nemen van deze maatregelen vertrouwen wij erop dat we met elkaar veilig
kunnen vieren. We hopen dat we u op één van de volgende zondagen weer in de kerk
zullen ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Kerkenraad,

Elly Merckel-Timmer,
voorzitter Wijkgemeente Paaskerk

Kees Elfferich,
scriba Wijkgemeente Paaskerk
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