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13e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
Koudum, 25 februari 2021
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis
Fryslân,
Het Breed Moderamen van onze classis neemt verheugd kennis van de mededelingen van
onze regering afgelopen week dat kleine verruimingen van de Covid-19 maatregelen mogelijk
zijn. Ook zijn wij dankbaar voor het bericht van het moderamen van onze synode dat ook
binnen de kerken nu voorzichtige versoepelingen mogelijk zijn.
De landelijke kerk geeft per heden aan dat alle gemeenten weer maximaal 30 bezoekers
kunnen ontvangen (exclusief medewerkers), mits er vooraf reservering is, en triage. Bij
gemeentezang adviseert onze kerk die te beperken tot maximaal vier voorzangers, die
voldoende (5 meter) afstand van de aanwezigen houden, en verantwoorde afstand (drie meter)
van elkaar.
Verdere details hierover en over andere activiteiten van het kerkelijk leven kunt u lezen op de
website van de landelijke kerk:
https://protestantsekerk.nl/nieuws/perspectief-voor-gemeenten-als-lichtpuntje-in-schrale-tijd/
Het synodemoderamen tekent hierbij aan:
Op deze manier kunnen we wat ruimte nemen om de schraalheid van deze tijd iets te
verzachten. Daarom adviseren wij u als kerkenraad dit op een bij uw situatie passende wijze
te concretiseren.
Van harte sluit het Breed Moderamen van de Classis Fryslân zich aan bij deze adviezen van
onze kerk. Wij hopen dat dit het voorzichtige begin mag zijn van een weg uit de beperkingen
die al geruime tijd voor ons gelden.
Moge de Heer van onze kerk u en ons allen behoeden en bewaren in deze bewogen tijden. Ik
sluit mij graag aan bij de woorden van synodescriba ds. René de Reuver die met de apostel
Paulus toe bidt:

Moge God, die ons hoop geeft,
u in het geloof geheel en al
vervullen met vreugde en vrede,
zodat uw hoop overvloedig zal zijn
door de kracht an de heilige Geest.
(Romeinen 15:13)
Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant

