Arnemuiden, 19 december 2020
Beste gemeenteleden,
Zoals u weet heeft minister-president M. Rutte maandag 14 december opnieuw een persconferentie
gehouden, waarin vanwege het sterk toegenomen aantal dagelijkse coronabesmettingen een totale
lock-down is afgekondigd tot DV 19 januari. Ook in de provincie Zeeland neemt het aantal dagelijkse
besmettingen nu fors toe. Vandaag hebben de kerkenraad en de kerkvoogdij opnieuw overleg over
deze situatie gehad, waarbij ook het advies van het breed moderamen van de generale synode van
onze kerk besproken is. In deze brief delen wij u mee welke besluiten er genomen zijn.
Kerkdiensten
We zien ons genoodzaakt voor wat betreft de bezoekers van de kerkdiensten weer af te schalen naar
een indeling van 7 groepen, zoals we deze vanaf zondag 18 oktober tot en met zondag 29 november
ook gebruikt hebben. U vindt de groepsindeling die vanaf zondag 20 december geldt als bijlage bij
deze brief. Er zal tijdens de kerkdiensten op afspraak kindercrèche zijn. Wellicht ten overvloede
wijzen we u nogmaals op alle veiligheidsmaatregelen voor het bijwonen van een kerkdienst.
-

Voorafgaande aan uw bezoek van een kerkdienst raadpleegt u de ‘gezondheidscheck’ die u
(opnieuw) onder deze brief vermeld vindt.
We vragen u vriendelijk maar dringend bij het ingaan (tot uw zitplaats) en uitgaan (tot u
buiten bent) van de kerk een mondkapje te dragen ter bescherming van uzelf en anderen.
In de hal van de kerk ontsmet u uw handen.
Bij het betreden en verlaten van de kerkzaal neemt u steeds de 1,5 meter afstand ten
opzichte van anderen in acht.

Verenigingsleven
Het verenigingsleven wordt tot en met 19 januari stil gelegd, overeenkomstig het advies van het
breed moderamen van de generale synode. Alleen de belijdeniscatechisatie gaat in digitale vorm
door. De kerstfeestviering van de zondagsschool op zaterdag 26 december gaat door, maar daarbij
zullen er naast de kinderen van de zondagsschool en de leidinggevenden geen ouders in de kerk zijn.
Alle gemeenteleden kunnen de kerstfeestviering van de zondagsschool thuis zien en meeluisteren.
We hebben deze besluiten opnieuw met pijn in ons hart genomen. Na een grondige overweging van
de Bijbelse opdracht om onze onderlinge bijeenkomsten rondom de verkondiging van het Woord
niet na te laten. Maar ook in het besef dat dit onze verantwoordelijkheid tegenover de Heere, de
gemeente en de samenleving niet uitsluit maar insluit.
Tot slot wensen we u en jou van harte Gods zegen toe, ook voor de komende kerstdagen en de
jaarwisseling die nu zo heel anders zullen zijn. Gelukkig staan deze omstandigheden de Heere niet in
de weg om (ook als we thuis meeluisteren) Zijn zegen te geven onder de bediening van Zijn Woord.
Die zegen van de HEERE bidden we u en jou van harte toe, in Christus Jezus, door de Heilige Geest.
Met hartelijke groet,
De kerkenraad en de kerkvoogdij HHG Arnemuiden

Vragen voor de ‘gezondheidscheck’ voorafgaande aan elke kerkdienst:
1. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
a. Hoesten
b. Neusverkoudheid
c. Koorts vanaf 38 graden
d. Benauwdheidsklachten
2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een
laboratorium)?
4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 10
dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
coronavirus is vastgesteld?
Wanneer u één van bovenstaande vragen met ja moet beantwoorden kunt u geen dienst bijwonen.
Nieuw rooster

Verdeling groepen ingaande vanaf zondag 20 december 2020
Groep 1

Groep 2

Groep 3

Akkerlaan
Ambachtstraat
Banjaard
Bereklauwerf
Bertiusstraat
Bezaanschuit
Bluesroute
Bossenburg
Boterbloemstraat
Botter
Breeweg
Bultengat
Burg Hackstraat
Burg Langebeekestraat
Burg Lantsheerweg
Burg. Van Oeverenstraat
Casembrootstraat
Clasinastraat
De Manstraat
De Ommegank

De Sprink
Deurloo
Dirck van Delenstraat
Dr vd Moerstraat
Esdoornlaan
Gerstakker
Helmkruidstraat
Hertenweg
Hoge Stelle
Hoogaars
Jan van Goyenlaan
Jozef Israëlslaan
Keetenstraat

Kingstraat
Klaverakker
Kon Julianalaan
Korenbloemlaan
Kotter
Langstraat
Liesbethstraat
Lange Voorhout

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Lionstraat
Mansfeldstraat
Meestoof
Middelgat
Molenzicht
Molenweg
Moucheronhof
Nieuwe Vlissingseweg
Nieuwlandseweg
Nieuwstraat

Ooststraat
Oostmolenweg
Oranje Nassaustraat
Oude Havenstraat
Plein
Pr. Margrietstraat
Pr. Beatrixstraat

Pr. Clausstraat
Prinses Christinastraat
Roelse's weg
's Gravenpoldersestraat
Schokker
Schone Waardin
Schoolstraat
Schorerstraat
Sloehavenstraat
Sloep
Spoorstraat
Tarweakker
Torendijk
Tuindorp
Veersegat

Groep 7

Van Cittersweg
Veerseweg
Veerweg
Vrouwenpolderseweg
Waldeck Pyrmontlaan
Walstraat
Waterlooze Werve
Westdijkstraat
Westhoekweg
Westmede
Wilgenhoekweg
Zeerustlaan
Zuidlangeweg
Zuidwal

Indeling groepen per kerkdienst
DECEMBER
Zondag 20 december
1e Kerstdag 25 december
Zondag 27 december
Oudjaar 31 december
Nieuwjaar 1 januari

Morgendienst
Groep 3
Groep 5
Groep 7

Middagdienst
Groep 4
Groep 6
Groep 1

Avonddienst

Groep 2
Groep 3

Aandachtspunten:
1. Er zal tijdens de diensten alleen op aanvraag van ouders kindercrèche gehouden worden.
Ouders van jonge kinderen worden verzocht om, wanneer zij gebruik willen maken van de
kindercrèche, dit uiterlijk 9 dagen voor de betreffende dienst aan te vragen bij Irma Bakker
(graag via de app aanvragen, via tel: 06-11653469). Wie voor morgen (zondag 20 december)
gebruik wil maken van de kindercrèche wordt verzocht dit uiterlijk vanavond voor 21.00 uur
door te geven. Wie met eerste kerstdag gebruik wil maken van de kindercrèche wordt
verzocht dit uiterlijk dinsdag 22 december door te geven. We doen een beroep op alle
medewerkers van de kindercrèche om hieraan mee te werken.
2. Ontbreekt er een straatnaam in het bovenstaande overzicht; geeft u dit dan s.v.p. door aan
de kerkvoogdij (dhr. P. Ventevogel, tel. 0118-602651, email: p.ventevogel@zeelandnet.nl)
3. Als u periodiek niet aanwezig kunt zijn in de kerkdienst, geeft u dit dan eveneens s.v.p. door
aan de kerkvoogdij. Ook als u een zondag niet aanwezig kunt zijn dit graag doorgeven aan de
kerkvoogdij via de hiervoor genoemde contactpersoon.

