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Heiloo, 16 december 2020
Beste gemeenteleden,

Het doet ons verdriet u als kerkenraad deze brief te moeten sturen. We willen u echter
informeren over het besluit dat we als kerkenraad genomen hebben als gevolg van de
lock-down die premier Rutte maandagavond 14 december j.l. heeft afgekondigd. 
Het besluit valt ons zwaar. In navolging van de richtlijnen van de landelijke kerk zullen
vanaf aanstaande zondag 20 december tot in elk geval 19 januari 2021 alle kerkdiensten
weer uitsluitend via de kerkomroep te beluisteren zijn. Dat geldt ook voor de kerstnacht-
dienst en de dienst op kerstochtend. Het kinder-kerstfeest gaat helaas helemaal niet door.
Daarnaast vervallen alle andere kerkelijke activiteiten, zoals de koffie-ochtenden op
woensdagmorgen, tot de genoemde datum in januari.

De kerkenraad meent dit besluit te moeten nemen, echter niet omdat het in onze kerken
niet veilig zou zijn. De afgelopen maanden hebben we met inzet van heel veel mensen
laten zien dat het kan. Maar de lijn van onze landelijke kerk is dat we willen laten zien dat
we midden in de samenleving staan.  Anders dan openbare instellingen kan de overheid -
vanwege onze grondwet - kerken niet sluiten en kerkdiensten niet verbieden. Door het
besluit ook onze kerken voorlopig weer dicht te doen voelen we mee met de pijn die veel
culturele, sociale en maatschappelijke organisaties voelen. De overheid acht dit strenge
ingrijpen noodzakelijk om het virus in bedwang te krijgen. We willen daar als kerk zo goed
mogelijk aan bijdragen.

Het voelt als een grote domper dat juist in deze kersttijd de diensten niet doorgaan. We
waren al blij met de mogelijkheid om per kerkdienst dertig mensen te ontvangen. We zien
dat er behoefte aan is en mensen graag komen. Het maximum aantal bezoekers wordt
altijd makkelijk gehaald en soms is zelfs sprake van een wachtlijst. En de eerste
aanmeldingen voor de kerstdiensten waren ook al binnen.

Lieve mensen, wij hopen dat u begrip hebt voor het besluit van de kerkenraad om
voorlopig weer alleen on-line kerkdiensten te houden. Op dit moment zijn diensten met
beeld helaas nog niet mogelijk.

We hopen contact te zoeken en elkaar vast te houden. Laten we vooral niet de mensen
vergeten die met kerst alleen zijn. We hopen dat de ontwikkelingen in het nieuwe jaar ons
snel weer de ruimte geven om elkaar in de kerk te ontmoeten. 



Wilt u graag even praten, bel dan met de pastores of iemand van de kerk of het wijkteam.
Er zijn nog steeds mensen die graag uw boodschappen doen.  Laat het ons weten.

Over de situatie na 19 januari 2021 houden wij u op de hoogte via de website en de
afkondigingen tijdens de kerkdiensten. 

Anders dan in het kerkblad vermeld staat vervalt dus het kinder-kerstfeest van 24
december en zal op kerstochtend één dienst worden uitgezonden om 10.00 uur.
De dienst op kerstavond om 22.00 uur kunt u ook beluisteren. De dienst op
oudejaarsavond is om 19.00 uur. Alle diensten worden uitgezonden vanuit de Ter
Coulsterkerk en zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl  en dan ‘Heiloo’ intypen.

We wensen u ondanks alle beperkingen waarin we het dit jaar vieren, gezegende
kerstdagen toe.
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