20 november 2020

Op basis van de op dinsdag 17 november aangekondigde versoepelingen van de maatregelen om het corona virus
onder controle te houden, heeft het moderamen besloten om met ingang van zondag 6 december weer
kerkdiensten te houden waarbij u fysiek aanwezig kunt zijn. Wij volgen daarbij het advies van de Protestantse Kerk
Nederland om met maximaal 30 mensen samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt nog steeds ten
zeerste afgeraden.
Vrijdag 27 november zullen wij starten met het versturen van uitnodigingen. Daarbij zal ook meer aanvullende
informatie worden verstrekt.

De in Kerk in-Druk van november aangekondigde openstelling van de Sint Jacobskerk op de vrijdagen in november
en december kon door de in de persconferentie op 3 november aangekondigde maatregelen geen doorgang vinden
op 6 en 13 november.
Gelukkig kan dit door de nu geldende versoepeling weer worden opgestart.
Op de vrijdagen 20 en 27 november en 4, 11 en 18 december zullen de deuren van de kerk van 11:00 tot 16:00 uur
open staan voor bezoek. Er is stilte en af en toe muziek. Er is de mogelijkheid om een kaars te branden en er is plaats
om te mediteren, te bidden of wat rond te kijken.

Het programma van de kloosterdag in de Sint Jacobskerk op zaterdag 28 november is iets gewijzigd ten opzichte van
wat in Kerk in-Druk van november staat vermeld: het programma zal starten om 14.00 uur en worden afgesloten
rond 17.00 uur . Bij de ‘kloostermiddag in het teken van Advent’. komen we voor stilte en bezinning in kloostersfeer
bijeen. Op het programma staan middaggebed, oefenen in lectio divina (geestelijke lezing van een tekst) en
creatieve expressie m.b.t. een tekst of verhaal . De dag wordt geleid door Anneloes Steglich, Marja Kwast en Pim
Steenbergen.Het aantal deelnemers is beperkt, dus graag aanmelden bij Anneloes Steglich altsteglich@gmail.com of
telefoon 0118 - 46.97.45

