Maanlicht – extra editie, woensdag 16 december 2020

In dit nummer:
-Informatie over de kerkdiensten
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Beste lezers,
Een extra editie van Maanlicht in verband met de lockdown maatregelen van het kabinet.
Alleen nog online diensten!
Met ingang van komende zondag 20 december 2020 tot en
met zondag 17 januari 2021 zullen de erediensten alleen
nog online te volgen zijn. In de kerkenraadsvergadering van
dinsdagavond 15 december hebben we besloten gedurende
de lockdown, evenals in het voorjaar, geen gemeenteleden
meer in de Martinikerk te ontvangen. Alleen medewerkers
aan die eredienst zijn aanwezig. We bezien de situatie
opnieuw op 12 januari 2021 als de regering aangeeft of er al
dan niet versoepeld mag worden.

We geven hiermee gevolg aan de maatregelen die het kabinet op 14 december 2020 heeft
uitgevaardigd. Maar we denken met name ook aan de veiligheid van onze gemeenteleden,
de kwetsbare groep waar een groot gedeelte van onze gemeente uit bestaat. We willen en
moeten er niet aan denken wat de eventuele gevolgen zouden kunnen zijn als we onze
interne regels niet zouden aanpassen. We willen koste wat kost eventuele Coronabesmettingen in onze Martinikerk voorkomen.
Evensong 01 januari 2021
Deze beslissing van de kerkenraad betekent eveneens dat de evensong op 01 januari 2021
om 17.00 uur helemaal niet doorgaat, ook niet online. Hieraan ligt ten grondslag dat de
kerkenraad het geen goed idee vindt dat een koor uit Leeuwarden met 20 à 30 personen
een reis maakt naar Doesburg, terwijl het kabinet alleen noodzakelijke reisbewegingen
goedkeurt.
Vesper 18 december

Ook de vesperviering van a.s. vrijdag 18 december in de
Ooipoortkerk is alleen online te volgen.De kerkenraad van de
Ooipoortkerk heeft daarbij de volgende overwegingen:

-de vrijheid van Godsdienst is niet in het geding.
-als je buiten met 2 anderen van verschillende huishoudens mag zijn, is het provocerend
om in ons kerkgebouw met 30 personen te zijn.
-de horeca en andere ondernemingen zijn al 9 maanden op slot. Voor ons is het offer
daarmee vergeleken relatief klein.
-we tonen solidariteit door niet te kerken.
Kerkomroep of Youtube
Zoals al eerder is gecommuniceerd, worden ook de kerstnachtdienst en de
kerstmorgendienst alleen online aangeboden. U kunt deze diensten volgen via
Kerkomroep.nl of via Youtube.nl.
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Afgelopen zondag hadden we problemen met de beeldverbinding. Hopelijk is dat
aanstaande zondag en de zondagen daarna opgelost.
In het voorjaar hebben we de onlinediensten al om 08.30 uur
opgenomen om vervolgens de diensten vanaf 10.00 uur aan
te kunnen bieden. We hebben nu besloten het
aanvangstijdstip van de opnames in de Martinikerk niet om
08.30 uur, maar om 10.00 uur te laten plaatsvinden. Dit zou
kunnen betekenen dat u niet onmiddellijk om 10.00 uur de dienst kunt volgen, omdat er
dan teveel bezoekers op het kanaal van kerkomroep.nl zijn, maar dit lukt dan in ieder geval
wel vanaf 11.00 uur. Als u geluk hebt lukt 10.00 uur misschien wel, maar om 11.00 uur
moet het in ieder geval lukken.
De streaming via kerkomroep.nl is soms storingsgevoelig. Probeert u de mogelijkheid eens
om de dienst via Youtube.nl te volgen. Als u Youtube.nl opent, typt u in de zoekbalk:
Protestantse kerk Doesburg. Vervolgens tikt u op de K in het roze rondje:

U ziet dan een aantal opnames achter elkaar staan. U kiest dan de opname die u wilt gaan
bekijken.
Mocht u in uw omgeving nog mensen kennen die dit bericht niet ontvangen, maar wel
graag willen horen, neem dan even de moeite om die mensen hierover te informeren.
Deze informatie is ook beschikbaar op onze website: www.pkn-angerlodoesburg.nl
Met vriendelijke groet,
Ernst Boesveld

Aanmelden als nieuwe lezer van
Maanlicht of om af te melden
Stuur een mail naar
diana@house-of-innovation.nl

Voor meer informatie over de Protestantse
Gemeente te Angerlo – Doesburg:
https://www.pkn-angerlodoesburg.nl/

Mailadres redactie: keescevaal@hotmail.com
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