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Allereerst hoop ik dat u allen nog in een goede gezondheid verkeert. Waarschijnlijk zijn er al velen onder u
die gevaccineerd zijn of in ieder geval de eerste prik hebben gehad. Tegenwoordig is dit het eerste
onderwerp van een gesprek. Wie had gedacht dat deze pandemie zolang zou duren.
Er zijn weer een aantal versoepelingen ingegaan, de terrassen zijn open en we kunnen weer zonder
afspraak naar de winkels. Je ziet dan ook meteen dat het weer drukker wordt.
En wat doen we met de kerk? Daar heeft het moderamen zich deze week over gebogen. We hebben daar
het advies van de classis bij gebruikt. Zij geven het volgende mee: ‘Overweeg als kerkenraad goed of het in
de eigen situatie verantwoord is om te kiezen voor fysieke diensten in plaats van alleen online. De lokale
en regionale situatie met corona brandhaarden dient nauwlettend gevolgd te worden’.
En hoewel er in Vlissingen geen brandhaard van corona is, heeft het moderamen toch besloten om de
komende weken alleen nog online diensten te verzorgen. We hebben hiervoor gekozen omdat de
besmettingen nog steeds oplopen.
Het gaat niet alleen om het zitten op anderhalve meter in de kerk maar ook om de bewegingen ernaartoe.
We wachten nog een paar weken met het openstellen van de kerk, hopelijk is dan het grootste gedeelte
van onze kerkgangers gevaccineerd.
In Kerk in-Druk van mei staat beschreven waar het de komende diensten over zal gaan, toen was nog niet
duidelijk dat de diensten nog online blijven.
Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag, dan is er ook een online dienst.
Zondag 16 mei is een dienst waarin het avondmaal wordt gevierd. Ook dit kan online. U zet van tevoren
een stukje brood en een (borrel)glaasje wijn klaar en zo kunt u het toch meevieren.
Hopelijk is het eind in zicht en kunnen we elkaar over een aantal weken weer fysiek ontmoeten. De
predikanten doen er alles aan om de online diensten zo aantrekkelijk mogelijk te maken en dat wordt zeer
gewaardeerd.
Blijf gezond en alle goeds gewenst.
Vriendelijke groeten, Marianne Kloosterboer.

