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Het moet weer wat voorzichtiger

HEILZAAM SAMENLEVEN

Na de persconferentie van 12 november hebben ook de kerken
hun richtlijnen aangescherpt. In deze nieuwsbrief geven we aan
wat er veranderd is en wat hetzelfde blijft.
De belangrijkste aanscherping is, dat de anderhalve meterregel
weer wordt ingevoerd. In Carnisse Haven menen we dat zo te
kunnen organiseren dat we toch naar de kerk kunnen blijven
gaan zonder je vooraf aan te hoeven melden. De laatste weken
bleek dat we nog lang niet op het oude niveau van kerkgang
zitten. Als we nu telkens twee stoelen vrijlaten tussen mensen
uit verschillende huishoudens, dan geven we elkaar voldoende
ruimte. Er blijft ook een gedeelte waar de stoelen op anderhalve
meter van elkaar staan.

‘Geïnspireerd door het evangelie van
Jezus Christus, pleiten wij als kerk voor
zorgzaamheid, voor onszelf en voor
elkaar. Laten we elkaar dragen, in
onderlinge verbondenheid, zonder
iemand uit te sluiten.
Verdraagzaamheid en respect zijn
geen softe woorden, maar vormen
een grote uitdaging. Het roept ons op
om het met elkaar uit te houden, om
elkaars lasten en lastigheden te
dragen. Paulus voegt hieraan toe dat
we zo de wet van Christus vervullen
(Galaten 6:2). Dit vraag om een
genadige houding.’

Wij gaan niet vragen naar een QR-code. Wel wordt verwacht dat
iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat wil zeggen: bij
klachten thuisblijven en/of je laten testen en elkaar de ruimte
geven.

René de Reuver, scriba van de PKN

•

Handen wassen voor we het kerkgebouw betreden.

•

Mondkapje dragen bij binnenkomen en weggaan.

•

De aanwijzingen volgen van coördinatoren die plaatsen aanwijzen.

•

Handen geven doen we nog niet.

•

Jassen meenemen in de kerk, de garderobe blijft gesloten.

•

Omdat we goed moeten ventileren kan het ook handig zijn de jas aan te houden…

•

Toiletten zo weinig mogelijk gebruiken.

•

Zingen mag, maar wel ingetogen en met mate.

•

Collecteren blijft digitaal, of bij de uitgang in de collectezakken.

•

Helaas kunnen we voorlopig niet koffiedrinken na de dienst.
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We blijven uiteraard doorgaan met de uitzending van de kerkdiensten, zodat ook thuis kan worden
meegevierd. Dat kan via www.kerkomroep.nl (vul in: ‘Barendrecht’ en klik op ‘Carnisse Haven’), of via
Youtube (zoek ‘Digicom Carnissehaven’). De liturgie staat vanaf vrijdagavond op www.carnissehaven.nl
(onder ‘Liturgie/Preek’).
Verder kunnen gebedspunten per email worden gestuurd naar predikant@carnissehaven.nl. Voorbeden
kunnen ook schriftelijk worden ingeleverd, via het bakje onder het Lief- en leedbord in Carnisse Haven, of
door ze te schrijven in het gebedenschrift op de Gedachtenistafel achter in de kerk.
Het aangepaste Gebruiksplan is in te zien op de website www.carnissehaven.nl. Daarin is ook te vinden
hoe wordt omgegaan met doordeweekse kerkelijke activiteiten en met verhuur van ruimte.

Gemeentebijeenkomst over beleidsplan – 28
november

Eeuwigheidszondag - 21 november
Aanstaande zondag is de laatste zondag van het
kerkelijke jaar. Dan zullen we degenen gedenken die in
het afgelopen jaar zijn gestorven. Hun naasten zijn
uitgenodigd voor deze dienst. Wij gaan er van uit dat er
plaats genoeg zal zijn voor hen, ook al moeten we
anderhalve meter afstand bewaren. Mocht het te vol
worden, dan zullen er stoelen worden bijgezet in de hal.
Omdat het wordt afgeraden om te lopen tijdens de
viering, zullen de naasten niet naar voren komen om
een kaars aan te steken bij het noemen van de naam
van hun geliefde. Na afloop van de dienst mogen zij
blijven zitten, om vervolgens de steen, de kaars en de
bloem op te halen en mee naar huis te nemen.
Aan deze dienst zou de cantorij deelnemen. Omdat er
terughoudendheid wordt gevraagd in het zingen, zal
slechts een deel van de cantorij medewerking verlenen.
Er worden ook minder liederen gezongen dan we
aanvankelijk van plan waren.
Ondanks deze beperkingen hopen we dat het toch
mogelijk is om samen iets van het gemis en de
herinneringen te delen. Hopelijk hebben we in de
afgelopen anderhalf jaar geleerd om in de gegeven
omstandigheden toch om te zien naar elkaar.

Volgende week zondag, 28 november, wil de
kerkenraad na afloop van de eredienst in een
korte bijeenkomst het nieuwe Beleidsplan Op adem komen in Carnisse Haven - aan de
gemeente voorleggen. U bent daarvoor van
harte uitgenodigd.
Elke vijf jaar is het noodzakelijk om een nieuw
plan in te dienen. Maar het is tevens een
goed moment om het beleid te evalueren. In
coronatijd was het niet altijd mogelijk
voortvarend te werk te gaan, vandaar dat
later dan was voorzien, het plan
gepresenteerd wordt. We zullen het
Beleidsplan op de website plaatsen en een
gering aantal exemplaren laten afdrukken. Er
is ook een korte samenvatting met de
speerpunten van het beleid beschikbaar.
Na de dienst zullen de kerkgangers die weg
moeten de gelegenheid krijgen de kerk te
verlaten. Dan kunnen anderen die de
kerkdienst thuis hebben meegevierd alsnog
aanschuiven. De bespreking van het
beleidsplan begint om 11.30 uur.

Schoenendoosactie 2021
In Carnisse Haven zijn in de afgelopen weken ruim 30
gevulde schoenendozen ingeleverd voor kinderen in
Polen.
De diaconie wil iedereen die aan de schoenendoosactie
heeft meegewerkt hartelijk bedanken!
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