Aan de leden van de hervormde gemeenten van Bedum en Onderdendam,

Bedum, 2 juni 2021
Beste zuster en / of broeder,
Goede berichten over de teruggang van corona domineren de media. De cijfers dalen waardoor
volgens de deskundigen verschillende versoepelingen kunnen worden doorgevoerd. In lijn met de
landelijke voorstellen willen ook wij met ingang van zondag 6 juni meer mensen toelaten in de
kerk.
Concreet betekent dit dat we voor de morgendiensten opnieuw de A / B indeling willen gaan
gebruiken, terwijl we de avonddiensten voor alle bezoekers vrij toegankelijk maken.
Gezamenlijke morgendiensten
Voor de morgendiensten worden alle gemeenteleden ingedeeld in de bekende twee groepen.
Opnieuw is het Boterdiep de scheidslijn tussen beide groepen:
Alle gemeenteleden van Bedum en Onderdendam die in Bedum aan de west-zijde van het
Boterdiep wonen vormen, met alle gemeenteleden die buiten Bedum wonen, de A groep.
Alle gemeenteleden van Bedum en Onderdendam die in Bedum aan de oost-zijde van het
Boterdiep wonen, vormen de B groep.
Zo ontstaat het volgende schema:
Datum

Groep

6 juni 9.30 uur

Groep A

West en buiten Bedum

13 juni 9.30 uur

Groep B

Oost

20 juni 9.30 uur

Groep A

West en buiten Bedum

27 juni 9.30 uur

Groep B

Oost

4 juli 9.30 uur

Groep A

West en buiten Bedum

Gezamenlijke avonddiensten
De avonddiensten (in de Walfriduskerk), die
net als de morgendiensten gezamenlijk zijn,
worden met ingang van 6 juni vrij
toegankelijk. Iedereen die wil, kan deze
diensten bezoeken. Het maakt daarbij niet
uit of u ’s morgens wel of niet aan de beurt
bent geweest.
Op deze manier wordt het weer mogelijk om
regelmatig twee kerkdiensten op een
zondag bij te wonen.
En verder?
Verder verandert er niet zo veel. De diensten
blijven via youtube te bekijken.
Bij binnenkomst wordt u verzocht om uw
handen te ontsmetten en we dragen
mondkapjes totdat we onze zitplaatsen
hebben ingenomen.
Het laatste lied zullen we weer buiten gaan

zingen.
En… denkt u bij het verlaten van de kerk aan de 1,5 m?
We zijn dankbaar dat deze versoepelingen mogelijk zijn geworden. We zien er naar uit u en jou de
komende zondagen weer te ontmoeten.
Mochten er vragen zijn, dan kunt gerust bellen met de scriba van uw kerkenraad of met de
pastorie.
Met vriendelijke groet,
Namens de leden van het coronamoderamen,

Ds. C. Hoek

