Aan de gemeenten van de bond van VEG

Beste broeders en zusters,
Naar aanleiding van vragen uit gemeenten aan het comite over het te volgen beleid
na de zaterdag j.l. aangekondigde maatregelen het volgende.
Het comite adviseert u om het door het CIO voorgestelde advies te volgen. Dit advies
is ook in overleg met de vertegenwoordigers van de bond binnen het CIO genomen.
Hieronder een samenvatting van het advies.
•

Als u over de mogelijkheid beschikt om de kerkdiensten digitaal uit te zenden
en mee te maken, maak daar dan gebruik van.

•

Als die mogelijkheden er niet is en u besluit om fysiek diensten te houden de
komende feestdagen, houd u dan aan de afgesproken regel van maximaal 50
kerkgangers (exclusief “personeel”).

•

De bovengenoemde regel geldt ook voor huwelijksdiensten en bij een
begrafenisdienst mag max 100 mensen.

•

Hierbij gelden dan alle voorschriften die bij wet zijn geregeld (staatsblad 564).
Het gaat hier over een veilige afstand van 1,5 meter, mondkapje dragen bij
binnekomst en uitgaan en bij bewegingen tijdens de dienst, handen
wassen/ontsmetten en de andere basisregels.

•

Het zingen beperken, via youtube of ingetogen zingen of mogelijk minder
liederen. Na afloop van de dienst goed ventileren.

•

De 1,5 meter afstand geldt niet voor de voorganger tijdens .b.v avondmaal of
doopbediening.

•

Het aantal bezoeker heeft ook invloed op pastorale bezoeken en hiervoor is
het advies: beperk deze bezoeken tot strikt noodzakelijke bezoeken.

•

Natuurlijk geeft de grondwet geloofsgemeenschappen ruimere mogelijkheden
dan horeca en winkels, maar bedenk hierbij dat Jezus oog had voor de
maatschapij. Laten wij als gemeenten dan ook in zijn navolging onze
verantwoordelijkheid t.a.v. de maatschapij op ons nemen.

Het comite wenst u allen gezegende feestdagen. Dat het licht van het Kerstkind
ons allen, maar vooral ook de donkere wereld mag verlichten.
Met een warme groet, namens het comité, Gosse Ytsma (secretaris)
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