MAATREGELEN NAAR AANLEIDING VAN HET CORONA-VIRUS
KERKDIENSTEN
De maatregelen die de overheid heeft afgekondigd vanwege het corona-virus hebben ook gevolgen
voor ons kerkelijk leven.
Bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn door de overheid verboden.
De classispredikant heeft in zijn brief aan alle gemeenten in Friesland ook bijeenkomsten met minder
mensen ontraden.
Tot en met 31 maart gaan de kerkdiensten dan ook niet door. Ook de aangekondigde dienst in
Haersmahiem a.s. zondag, niet.
Wel zal er zondagmorgen via kerkdienstgemist.nl een korte viering worden aangeboden, waarin ds.
van Dam voorgaat. Deze viering vindt plaats in de Mariakerk en zenden we live (zonder beeld) uit. Er
zullen geen bezoekers in de kerk aanwezig zijn. Er zal ook geen gemeentezang zijn. Slechts een
lezing van een psalm, een korte overweging en een gebed.
Via onderstaande link komt u bij de uitzending:
http://kerkdienstgemist.nl/stations/756-Mariakerk-Buitenpost
Volgende week zondag hopen we op eenzelfde manier een korte dienst aan te bieden vanuit de
Kruiskerk, en dan met beeld erbij.
Ook rouw- en trouwdiensten zullen zoveel mogelijk in besloten kring gehouden worden. We streven
ernaar deze diensten telkens wel via kerkdienstgemist.nl live uit te zenden.

GEMEENTEVERGADERING
De gemeentevergadering die aangekondigd was voor donderdag 19 maart a.s. gaat ook niet door.
Ook het telefonische spreekuur van 18 maart niet.
We zullen zo snel als weer mogelijk is een nieuwe datum vaststellen voor deze gemeentevergadering
en voor de telefonische reacties.
Uiteraard stelt de kerkenraad het besluit over de gebouwen uit, tot na de gemeentevergadering.
KOFFIEGROEP
De koffiegroep die wekelijks bijeenkomt op woensdagmorgen gaat ook tot nader order niet door.
SCHAKELKRING
De bijeenkomst van de Schakelkring van donderdag 19 maart a.s., gaat eveneens niet door.
Een nieuwe datum wordt later via de Samenklank bekend gemaakt.
LEERHUIZEN
De leerhuisbijeenkomst die gepland stond woensdagavond 18 maart gaat niet door.
De leerhuizen op 19 en 26 maart a.s. onder leiding van ds. Oomens gaan wel door, aangezien het
hier om een beperkte groep deelnemers gaat.
PASTORALE BEZOEKEN
De regering vraagt het bezoeken van oudere mensen, mensen met verminderde weerstand en zieken
stop te zetten. De classispredikant adviseert daarom gemeentes geen pastorale bezoeken, anders
dan in hoge pastorale nood, af te leggen aan kwetsbare mensen. We zullen zoveel mogelijk
telefonisch contact met mensen proberen te houden.
U kunt natuurlijk, als u daar behoefte aan heeft, ook zelf de predikanten bellen (Roelof van Dam, tel.
402625 of Gert van Helden, tel, 540011) of contact opnemen met het pastorale meldpunt in de
persoon van Jellie Miedema 543590.

TENSLOTTE

Het gaat tegen het karakter van ons als kerk in, dat we nu niet in kerkdiensten en kringen samen
kunnen komen. Jezus Christus vormt ons immers tot een gemeenschap van mensen.
Nu wordt van ons gevraagd, juist ter wille van kwetsbare mensen, niet samen te komen.
Toch zijn we en blijven we samen één lichaam. We blijven met elkaar verbonden, ook al kunnen we
die verbondenheid niet tastbaar maken, door samen te komen.
Die verbondenheid kan tastbaar worden in ons aller gebed. Laten wij bidden voor de overheid om
wijsheid bij het nemen van ingrijpende besluiten, om Gods zorg en kracht voor hen die ziek zijn, en
voor hen die in zorg en angst leven. En laten we geloof levend houden dat in het spoor van Jezus
Christus, deze wereld anders kan en anders wordt.
Daarnaast kunnen we elkaar aansporen onderling contact te houden met behulp van de vele middelen
die we tegenwoordig hebben, telefoon, e-mail, Whats-app, Facebook enz. en ook de oudere vorm van
een kaartje.
De komende weken zullen we u via de Nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

