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Aan de leden van de Protestantse Gemeente Echteld.
Echteld, 20 augustus 2020.

Dag mensen,
Via deze brief willen we u op de hoogte brengen van wat ontwikkelingen binnen onze kerk. Het betreft zaken die verband houden met kerkhouden en de corona-pandemie. We zetten ze voor u op een rijtje.
1. Het Kerkbezoek in september en oktober.
In juni heeft u van ons een brief ontvangen met daarin een strookje waarmee u zich kon opgeven voor het
aanwezig zijn tijdens de diensten in juli en augustus. Hiervan hebben verschillende gemeenteleden gebruik
gemaakt. Gesteld kan worden dat de diensten momenteel gemiddeld door zo’n 40 mensen bezocht worden.
Toch constateerden we helaas ook regelmatig dat niet ieder die zich had opgegeven in de dienst aanwezig
was. Wellicht was het moment van opgave te lang geleden.
Daarom geldt voor de maanden september en oktober het volgende:
U kunt zich op vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur opgeven voor de dienst voor de daarop
volgende zondag. Dat kan via een telefoontje naar Gert of Maatje Schimmel.
Zij zijn bereikbaar via 06 – 29048280 of 06 – 52331473.
Om het niet al te moeilijk te maken: wanneer u zeker weet dat u ook de daarop volgende zondag(en) aanwezig bent, kunt u dat gelijk doorgeven. Het maximum aantal mensen dat in de kerkruimte (dat is dus exclusief het podium) aanwezig mag zijn bedraagt 48.
We hanteren hierbij de anderhalve-meter-regel.
Op zondag 6 september start de Kinderkerk weer. De gang van zaken is als vanouds: de kinderen beginnen
gezeten op de voorste banken in de kerk en gaan aan het begin van de dienst naar de consistorie.
De kinderen mogen bij elkaar zijn (conform de gang van zaken op school) en er zullen vanuit de leiding
maximaal twee personen aanwezig zijn. Aan het eind van de dienst komen de kinderen weer terug in de
kerk. Gelet op het maximum aantal toelaatbare mensen in de kerk (48 dus) is het van belang dat ook deze
jongeren tevoren worden aangemeld (zie hierboven).
Ook is er vanaf 6 september weer kinderoppas. De Benjaminclub is vanaf die dag iedere zondag open in
zaal ‘Het Hofje’ van dorpshuis ‘De Hoge Hof’.
2. Rondom de diensten.
Helaas kan er tijdens onze diensten nog niet worden gezongen. Dit is beslist niét verantwoord.
Dat houdt verband met de onmogelijkheid om de lucht in de kerk te verversen.
Ten gevolge van die onmogelijkheid om voor voldoende circulatie te zorgen is het ook niet verantwoord om
de kachel in de kerk te laten branden.

Even technisch: de verwarmde lucht wordt van achter de kerk in geblazen, koelt voorin de kerk af, daalt
naar de grond en wordt vervolgens via de roosters voor de deuren van het stookhok en de orgelopgang afgezogen, opnieuw verwarmd en opnieuw de kerk ingeblazen. Het is een systeem van interne circulatie,
waarbij er geen lucht van buiten kan worden toegevoegd. Er zijn helaas geen geschikte filters beschikbaar
en overschakelen op een ander systeem is een zeer kostbare operatie.
Het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad beraden zich momenteel over ‘Hoe verder?”.
In september zal verwarming van de kerk nog niet zo nodig zijn en in oktober kan wellicht een extra trui of
jas een oplossing bieden.
We zijn overigens bijzonder dankbaar en blij dat er iedere dienst een drietal gemeenteleden bereid is om,
ondersteund door onze organist, voor ons de lofzang gaande te houden.
Zodra we meer weten, hoort u van ons. Deze situatie kan overigens ook gevolgen hebben voor de vele huwelijken die in de komende maanden in onze kerk gesloten gaan worden (kerkverhuur).
3. De bijbelgesprekskringen.
We beraden ons ook over de gang van zaken rondom de bijbelgesprekskringen. Kunnen we die ‘gewoon’
thuis houden, moeten we uitwijken naar het dorpshuis, wie komen er, …?
Daarom, wanneer u graag de bijeenkomsten van de bijbelgesprekskringen wilt bijwonen, neem dan even
contact op met Henk van Blitterswijk (0344 – 642231) of Ds. Gerrit Schouten (0344 – 641352).
4. Tot slot.
Nog een paar zaken die het vermelden waard zijn:
• U zult begrijpen dat er voorlopig op de eerste zondag van de maand geen koffiedrinken mogelijk is.
Jammer, maar het kan niet anders.
• Wel worden op de eerste zondag van de maand lang houdbare levensmiddelen voor Voedselbank Rivierenland ingezameld. Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te gaan, maar wilt u toch iets geven, neem dan even contact op met een van de diakenen of ouderlingen. Uw bijdrage wordt dan bij u
thuis opgehaald.
• Vanaf september gaat de jeugdkerk "Muffinmeeting" van start. Eén keer per maand, op een zondag van
10.00 - 11.00 uur, is iedereen die van muffins houdt en naar het voorgezet onderwijs gaat, welkom in
de jeugdkerk, die gehouden wordt in dorpshuis ‘De Hoge Hof’. Uiteraard zijn vrienden en vriendinnen
ook van harte welkom.
• Als bijzondere diensten noemen we nog:
◼ Zondag 30 augustus: overstapdienst. Twee jongeren die de Kinderkerk bezochten stappen over
naar jeugdgroep 4U2 en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
◼ Zondag 6 september en zondag 4 oktober: doopdiensten.
◼ Zondag 27 september: Startdienst (opening van het winterseizoen).
Nadere informatie over deze diensten leest u te zijner tijd uiteraard in De Kerk Roept en De Zondagsbrief.
U en de uwen alle goeds wensend, tekenen met een hartelijke groet namens de Kerkenraad en College van
Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Echteld,

Izaäk van Harten, voorzitter Kerkenraad

Gert Schimmel, scriba Kerkenraad.

