Protestantse wijkgemeente Haarlem-Schalkwijk
Beste Gemeente van de Ontmoetingskerk,

17 december 2020

De op 14 december jl. door premier Rutte afgekondigde hardere lockdown werkt ook door in de Protestantse Gemeente te
Haarlem. Het moderamen van de wijkkerkenraad heeft zich gebogen over wat dit concreet voor onze gemeenschap in de
Ontmoetingskerk betekent.
In deze nieuwsbrief geven wij u een overzicht van de maatregelen die tot 19 januari 2021 gelden.
Kerkdiensten
Na de afkondiging van de ‘lockdown’ van maandag jl. en het algemene advies om zoveel mogelijk thuis te blijven, adviseren
de Algemene Kerkenraad en het moderamen van de wijkkerkenraad met klem om de kerkdiensten digitaal te gaan volgen.
Aldus dragen wij bij aan het voorkomen van de verdere verspreiding van het coronavirus.
Het is voor een beperkt aantal personen (30) nog steeds mogelijk om vieringen bij te wonen. Als u van deze - niet aan te
bevelen - mogelijkheid gebruik wilt maken dan dient u zich aan te melden via de website van de Ontmoetingskerk.
Daarnaast kunt u zich ook telefonisch opgeven bij Wil Saarloos: 023 -533 5927 of bij Ria van den Eijkhof: 023 – 533 5402.
Als u zich al heeft aangemeld voor de adventsviering of voor de kerstvieringen dan kunt u zich, gelet op het hiervoor
genoemde algemene advies, natuurlijk nog afmelden voor deze vieringen door een e-mail te sturen naar Wil Saarloos via
saver@antenna.nl . U kunt Wil of Ria ook bellen om u af te melden.
Alle activiteiten stoppen
Naast de kerkdiensten zien wij ons genoodzaakt om alle activiteiten stop te zetten tot 19 januari 2021. Dit betekent dat de
koffie-inloop op de woensdagen en de stiltemeditatie op de donderdagen NIET plaats zullen vinden. Ook de geplande
wijkberaden van 16 en 17 december konden niet doorgaan.
Wel dagelijkse openstelling, maandag – vrijdag: 12.00 – 14.00 uur
Net zoals in het voorjaar vinden wij het van groot belang dat de kerk wel open is voor mensen die behoefte hebben aan een
moment van stilte of inspiratie in onze mooie Ontmoetingskerk. We weten hoe zwaar de samenleving én daarmee ook onze
gemeenschap geraakt wordt door deze maatregelen.
Daarom gaan wij vanaf maandag 21 december over tot een dagelijkse openstelling van de kerk. Van maandag tot en met
vrijdag is de kerk tussen 12.00 uur en 14.00 uur open voor mensen om bijvoorbeeld een kaarsje te branden of om tot
bezinning te komen.
Een uitzondering vormen de vrijdagen 25 december en 1 januari. Op de eerste Kerstdag 25 december en Nieuwjaarsdag 1
januari is de kerk tussen de middag gesloten.
Bereikbaarheid professionals
Ds. David en jeugdpastor Peter zijn natuurlijk bereikbaar als u behoefte heeft aan contact of als u bijvoorbeeld vragen wilt
stellen. Zij zijn te bereiken via:
Ds. David Schiethart: schiethart@planet.nl of telefonisch op: 06 – 53 58 71 29
Jeugdpastor Peter: jeugdpastorpeter@gmail.com of telefonisch op: 06 – 52 32 27 41
Houd moed, heb lief!
Mede namens het moderamen,
Teun de Vries
Moderamen Schalkwijk

Peter van der Beek
jeugdpastor Protestantse gemeente Haarlem

