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Bethelkerk in tijd van Corona 4 30 september 2020

Beste gemeenteleden,
Beste mensen,

Naar aanleiding van de nieuwe landelijke maatregelen is het moderamen 
dinsdag 29 september bij elkaar geweest.
Afgesproken is het volgende:

1.      De kerkdiensten
We blijven vieren, als eerder afgesproken. 
 Er is afgesproken dat er vanaf zondag 4 oktober maximaal 80 mensen in de 

dienst aanwezig kunnen zijn.
D.w.z. met muzikale medewerking van voorzangers of een deel van de 
cantorij en organisten en zeer bescheiden gemeentezang (de acclamatie 
‘Heer ontferm U’, het slotlied en het ‘amen’).

 We blijven tijdens de dienst extra ventileren. Dat kan betekenen dat het wat
kouder, qua temperatuur minder behaaglijk in de kerkzaal is. Een simpele 
oplossing daarvoor is wat warmere kleding aan te trekken. (#Bethelbreien: 
brei een betheltrui, bethelsjaal, bethelmuts.)

 Om de dienst bij te wonen blijft het meer dan ooit noodzakelijk om van te 
voren aan te melden: aanmelden@ambachtoost.nl. Zie hiervoor ook de pdf 
van 20 juni jl. onder het kopje “Aanmelden” op de website van Ambacht-Oost. 

 Bij de ingang van de kerk vindt een gezondheidscheck plaats: “Heeft u 
corona, aan corona verwante verschijnselen, verkoudheidsklachten?"

 Bent u verkouden, hoest u, heeft u verhoging, blijf dan thuis.
 De diensten zijn altijd te volgen via: YouTube Bethelkerk Vlaardingen of 

Kerkomroep.nl. De liturgie wordt op de website geplaatst.

2. Activiteiten
Aan kringen, bijeenkomsten – kerkelijk of niet-kerkelijk - in Bethelkerk mogen 
niet meer dan 30 mensen deelnemen, mits de 1½ meternorm kan worden 
gewaarborgd.

3. Uitvaarten en huwelijken
Kunnen blijven plaatsvinden in de Bethelkerk, met eveneens een maximum van
80 personen. Voor de receptie of condoleance geldt een maximaal aantal van 
30 personen. 

4. Pastoraat
Pastor Annabell de Jong en ds. Guus A.V. Fröberg zullen terughoudend in het 
huisbezoek zijn.

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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Ze zullen altijd vragen of u dit wenst en voorafgaande aan het bezoek ook 
vragen of u corona gerelateerde verschijnselen heeft. 
We kunnen niet voorzichtig genoeg in de omgang met elkaar zijn.

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.

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 de appgroep voor de Bethelkerk. (Van harte aanbevolen!).

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 dat we zo met elkaar verbonden deze tijden doorkomen.

Dat we elkaar dragen en steunen in onze gebeden.
Dat we ons gedragen weten.

HOUD MOED HEB LIEF 
   
Namens de wijkkerkenraad,

Heleen Horsman
scriba
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