Bericht Activiteitencommissie - Helaas is het door aangescherpte regelgeving
vanuit de Veiligheidsregio Rijnmond niet mogelijk om de Winterfair van zaterdag
12 december a.s. te houden zoals we in gedachten hadden. Het goede nieuws is dat
we toch tot een creatieve oplossing zijn gekomen. We hebben toestemming om
buiten een mooie Kerstkraam in te richten. Alles is nog vers van de pers dus hoe
alles er precies uit komt te zien is voor ons ook nog een verrassing. Wat we al wel
weten is dat er weer prachtige kerststukken klaar staan voor de verkoop. Er is veel
tijd en zorg aan besteed en we willen een beroep op u doen om zaterdag 12
december ons te bezoeken en wat moois te kopen. In deze bijzondere periode
hebben we allemaal wel mensen in onze omgeving die verdienen om eens verrast te
worden en wat is er leuker om die mensen eens te verrassen met een mooi
kerststukje? Wat extra inkopen is dan niet erg. U doet anderen een plezier en u
draagt weer bij, na deze tegenvaller, aan een hogere opbrengst van deze
aangepaste Winterfair. We hebben ook prachtige kaarten te koop die heel goed
passen bij het versturen van een kerst bemoediging. Bij Kommer Hoek kan er o.a.
via een bestellijst leuke cadeautjes besteld worden. Wat niet doorgaat is de
verkoop van de kibbeling. Hopelijk gaan we dit op een ander moment oppakken. De
gerookte vis is wel beschikbaar al geldt daarvoor “op = op”. Er lopen al aardig wat
bestellingen en de bestellijst op de website is t/m vrijdag 11 december te gebruiken.
Kortom, wij zouden het heel leuk en fijn vinden als u zaterdag 12 december bij ons
aankomt en laat verrassen! Zoals u van ons gewend bent, de RIVM regels worden in
acht genomen dus u kunt ons “veilig” bezoeken. We zijn er van 09.00 tot 13.00 uur
op het buitenplein bij de kerk. De Activiteitencommissie
Oproep - We zoeken nog keukenhulpen die kunnen helpen bij het voorbereiden van
chocolade melk en het zetten van koffie/thee. Graag even opgeven bij Denise van
Rij tel/e-mail 06-48820969 email: denisedegroen@hotmail.com
Open kerk - Ook a.s. dinsdag is er weer Open Kerk van 09:00 – 11:00 uur. Weet U
van harte welkom om gezellig even op de koffie of thee te komen en iets te doneren
voor de voedselbank! Ook een praatje maken is altijd leuk. We zien elkaar zo
weinig op dit moment!

Kerstavond 2020 - Kerst 2020 zal dit jaar anders zijn dan andere jaren. Ook de
kerkdiensten zullen met restricties bezocht dienen te worden. Zo ook de
Kerstavonddiensten van 24 december a.s. Zoals U de vorige keer in de weekbrief
heeft kunnen lezen is het de bedoeling om gemeentebreed de
Kerstavondviering(en) buiten te doen plaatsvinden en wel op het Kerkplein.
Daartoe zullen er twee korte bijeenkomsten/zangmomenten gehouden worden: de
eerste die om 19:30 uur begint (op het pleintje bij de “nieuwe ingang”) en speciaal
voor de kinderen en hun ouders bedoeld is en een tweede zangmoment die rond
20:45 begint en rond 21:30 zal eindigen. Aan het einde van de eerste dienst is er
voor de ouders en kinderen warme chocomel, koffie of thee met iets lekkers. Dit
wordt aangeboden op het “oude”plein zodat we de richtlijnen van het RIVM kunnen
respecteren. Ook aan het einde van de tweede bijeenkomst wordt er chocomelk,
koffie of thee aangeboden. Dit alles wordt aangekleed met een kerstboom en een
vuurkorf. Bij beide vieringen kunnen maximaal 30 personen toegelaten worden en
U dient zich hiervoor net als bij de reguliere diensten te registreren. Er zal op
gepaste afstand (1,5 meter) gezongen worden. Mocht het weer het niet toelaten of
de restricties van het RIVM tegen die tijd daartoe aanleiding geven en verzwaard
worden, dan hebben we uiteraard de mogelijkheid om deze diensten binnen te
houden. Dat zal dan zonder zang van de gemeente zijn, maar wel met de inmiddels
gebruikelijke voorzangers en begeleiding. We hopen op mooie vieringen en droog
weer!

