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* Minder Nieuwsbrieven
* Hoe verder met de coronamaatregelen?
* Zomerdiensten 18 en 25 juli

Minder Nieuwsbrieven
We begonnen met de wekelijkse Nieuwsbrief in
maart 2020, toen vanwege corona alles was
stilgelegd. Het was een goede manier om
iedereen te informeren, zeker toen we niet of
nauwelijks naar de kerk konden gaan.

ieder weer zelf een kaarsje aansteken. De
lezingen kunnen weer door een lector worden
verzorgd. Er zal weer gecollecteerd worden: bij
de uitgang zullen twee schalen staan voor de
diaconale en de uitgangscollecte. Het doorgeven
van collectezakken is bezwaarlijk i.v.m. het
houden van afstand.

Zo langzamerhand gaan we nu toch ‘terug naar
normaal’. Er is dan ook steeds minder ‘nieuws’
te melden. Gegevens als de naam van de
voorganger, de wijze van aanmelden, de
aanwijzingen om de dienst online te volgen en
het doel van de collecte staan ook in Opbouw.
Nummer 4 van dit jaar is verleden week
verschenen. Bent u Opbouw kwijt, dan kunt u de
informatie ook op onze website vinden
(www.elgg.nl).

We stappen ook af van het wekelijks rondsturen
van de orde van dienst. De overzichtskaarten en
liedboeken worden weer uitgedeeld zoals
voorheen. De liednummers komen weer op de
borden te staan.
Wie graag thuis wil meezingen, zou zelf een
Liedboek kunnen aanschaffen; bijvoorbeeld bij
boekhandel Riemer in Groningen, die ook een
webshop heeft. De prijs is € 26,50 (boven € 20
geen verzendkosten).

Kortom, de Nieuwsbrief zal minder vaak gaan
verschijnen; alleen als er iets te melden is. Dit
nummer geldt voor twee weken; het volgende,
dat uitkomt op 30 juli, voor een maand.

Ook het koffiedrinken zal weer mogelijk
worden, zij het op afstand en verspreid door de
kerkzaal. Dat kan natuurlijk alleen, als er
voldoende koffievrijwilligers zijn. Dus: wilt u
helpen, laat het ons weten!

De kerkenraad
Hoe verder met de coronamaatregelen?
Op 6 juli heeft de kerkenraad zich gebogen over
mogelijke versoepelingen. Wij volgen het
advies van het CIO. Daarin blijft het anderhalve
meter afstand houden erg belangrijk. Vooraf
aanmelden en registratie zullen voorlopig ook
verplicht blijven. Wel mogen voorganger en
gemeente weer zingen; ons kerkgebouw voldoet
aan de voorwaarden daarvoor. Er is ruimte voor
ongeveer 50 kerkgangers.
Er is dan ook besloten, terug te keren naar de
normale orde van dienst. Voorin de kerk kan

Wij hopen dit alles na de zomervakantie te
kunnen realiseren. De twee zomerdiensten in
onze kerk, op 1 en 8 augustus, zullen nog wat
beperkter zijn. En verder geldt: komen er
nieuwe maatregelen, dan kan alles weer
veranderen.
De kerkenraad
Zomerdiensten 18 en 25 juli
De komende twee zondagen zijn wij te gast bij
de
Doopsgezinde
Gemeente
(Oude
Boteringestraat 33, Groningen). Aanvang: 10.00
uur. Het thema is: Reizen.

Op 18 juli is de voorganger Gabe Hoekema uit
Haren. Op 25 juli gaat ds. Saakjen van HoornDantuma voor.
Oorspronkelijk zou ds. Tjalling Kindt in beide
diensten voorgaan, maar hij is tijdelijk niet
beschikbaar.

Collecten

De diensten zijn tevens ‘live’ online én na
afloop te volgen via:

Ooit begonnen als diaconaal-pastoraal centrum
is de Open Hof vandaag de dag een
opvangcentrum voor dak- en thuislozen. Ze wil
een plek van ontmoeting, ondersteuning,
inspiratie en hoop zijn in de stad.
U kunt bijdragen d.m.v. de collecten tijdens de
vieringen en bijeenkomsten of rechtstreeks via
NL80 INGB 0007 6094 91 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Open Hof te Groningen.

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2067/events

Ingang van de Doopsgezinde Kerk

Dit jaar is het gezamenlijke collectedoel van het
zomerproject:
de Open Hof te Groningen

