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Bethelkerk in tijd van Corona – vervolg 24 maart 2020

Beste gemeenteleden,
Beste mensen,

Afgesproken is dat in de Bethelkerk alle activiteiten t/m 31 mei geannuleerd 
worden.
Het is een noodzakelijke beslissing.
Wat betekent dit concreet?

1.      De kerkdiensten
We blijven vieren. Alle diensten om te beginnen t/m 31 mei, zijn slechts via 
kerkomroep.nl mee te maken.
Dus ook de diensten in Stille Week: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille 
Zaterdag en Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren.
We werken er hard aan om hier een goede en mooie (muzikale) invulling aan te
geven.
We hopen dat velen van u de weg naar de Kerkomroep weten te vinden.
Er wordt steeds een liturgie gemaakt, die als altijd op de website wordt 
geplaatst.
De kerkdienst die wordt opgenomen, is slechts toegankelijk voor de mensen die
aan de opname van de dienst meewerken. We kunnen niet voorzichtig genoeg 
zijn.

2. Activiteiten
Alle geplande kringen, bijeenkomsten komen te vervallen.

3. Uitvaarten 
kunnen blijven plaatsvinden in de Bethelkerk, waarbij de regels van de 
uitvaartbranche worden gevolgd: slechts de naaste familie.

4. Pastoraat
Pastor Annabell de Jong en ds. Guus A.V. Fröberg zullen niet of in uiterste 
noodzaak op huisbezoek gaan.
U kunt ze wel altijd bellen, ook voor een pastoraal gesprek.
Zij zelf zullen geregeld iemand bellen.
Maar laten we ook elkaar vooral bellen of appen of een kaartje sturen. En wat 
zou het mooi zijn als we elkaar weer brieven gingen schrijven.

In het logo de Hebreeuwse Beth, een open letter. 
De Bethelkerk is een 'huis met een Beth': open, uitnodigend, gastvrij, voor iedereen.
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5. Met elkaar verbonden blijven
We blijven met elkaar verbonden.
 Via ‘Onderweg’, maar die kan achter de ontwikkelingen aanlopen, omdat 

deze slechts één keer per week verschijnt.
 Via een gestarte appgroep voor de Bethelkerk. Iedere ochtend plaatsen 

Annabell of ik een gebed of andere mooie, bemoedigende of troostrijke 
tekst. 
Wilt u toegevoegd worden aan de appgroep stuur dan een app of mail naar 
ds. Guus Fröberg (predikant@ambachtoost.nl; 0622524299 ) of pastor 
Annabell de Jong (pastor@ambachtoost.nl; 0658911135).

 Via de website: www.ambachtoost.nl
 Via Facebook@ BethelkerkVld en twitter @BethelkerkVld

We hopen en vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de ontstane situatie.
Dat we elkaar blijven vasthouden en ontmoeten door het sturen van een 
kaartje, of zelf een brief schrijven of per mail, of app of sociale media.
Dat we elkaar helpen, waar mogelijk met boodschappen doen of andere 
hulpverlening.

Dat we elkaar dragen en steunen in onze gebeden.
Dat we ons gedragen weten.
   
Namens de wijkkerkenraad,

Heleen Horsman
scriba
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