Uit de gemeente
Van de Tsjerkepaad-organisatie kregen we het volgende bericht:

Afgelasting Tsjerkepaad 2020
“Dit jaar geen openstelling van kerken in het kader van Tsjerkepaad!” Ook geen andere activiteiten als
tochten e.d. We doen dit seizoen letterlijk en figuurlijk niets onder onze Tsjerkepaadvlag! De veiligheid
van mensen, vrijwilligers en bezoekers, staat voorop.
De vertrouwde Tsjerkepaadgids op papier komt deze keer niet uit. We zijn aangewezen op de website
www.tsjerkepaad.nl . Deze zal worden vernieuwd, ook met medewerking van de mensen die zich
inzetten voor het Jongeren-Tsjerkepaad. We nodigen iedereen uit om ons in deze onzekere tijd verhalen
te sturen. Verhalen van kerk zijn in deze tijd. Of persoonlijke verhalen van hoop, geloof en liefde. Die
kunnen we op onze website zetten. Op deze manier kunnen we in deze onzekere tijd, waarin zoveel
van ons gevraagd wordt en zoveel niet door kan gaan, toch iets doen en positieve berichten doorgeven.

Richtlijnen rondom het corona-virus, verruiming van de maatregelen.
Op 7 mei is door de gezamenlijke classispredikanten een brief opgesteld waarvan u hieronder de inhoud
lezen. U ziet dat het om richtlijnen gaat voor onze kerkdiensten.
Het moderamen adviseert gemeenten om vanaf 1 juni - naast online vieren - samen te komen met
maximaal 30 mensen. Op deze manier kunnen gemeenten oefenen met kerk-zijn in een anderhalve
meter setting.
Ds. René de Reuver: “God dank, kunnen we elkaar binnenkort weer ontmoeten. Tegelijkertijd is het een
bitterzoet advies. Kerk-zijn in een anderhalve meter setting is echt een andere beleving dan dat we
gewend zijn. Het spontane is er af. Er komen veel regels om rekening mee te houden. Respecteer die
regels te allen tijde, maar wees vooral verheugd over het feit dat we weer samen kunnen komen rond
het evangelie van Jezus Christus.”
In overleg met de overheid hebben de gezamenlijke kerken besloten om gemeenten te vragen om in de
maand juni alvast samen te komen met 30 mensen. Een protocol voor hoe om te gaan met kerk-zijn in
een anderhalve meter setting stelt de Protestantse Kerk in de week van 11 mei 2020 beschikbaar.
Het gaat daarbij in de eerste plaats om de kerkdiensten. Het blijft bij alles wat je doet belangrijk om je
te houden aan de basisregels: vermijd drukte, houdt anderhalve meter afstand, let op hygiëne en

dergelijke. Beschouw juni als een oefenperiode met 30 mensen om in juli met maximaal 100 mensen
verder te kunnen. Overigens is het uiteraard ook mogelijk voorlopig gewoon op de huidige voet verder
te gaan met online vieringen.
De kerkenraad gaat zich deze paar weken voor 1 juni beraden hoe het naar de kerk gaan weer kan met
in het acht houden van de regels. U hoort of via de Geandewei of via een brief over het hoe en wat. Ook
hoe we de jaarvergadering gaan doen is een aandachtspunt.
Verjaardag/jubileum
29 mei hoopt zr. W. Boltjes- Hiemstra haar verjaardag te vieren.
5 mei was jarig br. W. Eelkema, op 24 mei hopen hij en z’n vrouw Bontje Eelkema- Meinsma te vieren
dat ze 60 jaar getrouwd zijn. Zij wonen aan de Wierumerwei 4 te Nes.
Voor Willem en Jannie van der Zee- Bosgra, Pastorijstrjitte 14 te Wierum is 29 mei een heuglijke dag.
Zij zijn dan 40 jaar getrouwd. We wensen u een fijne dag en Gods zegen voor de komende tijd.
Kopij Geandewei
De volgende Geandewei verschijnt op 29 mei, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 22 mei bij de scriba, of
via de mail scriba@pgneswierum.nl

