De Andrieskerk in coronatijd - Voortgang
5 september 2020
Aan de leden en de belangstellenden van de Christengemeenschap Amsterdam,
Op 31 augustus is het bestuur van onze gemeente weer na de zomerpauze bijeen gekomen en heeft
zich natuurlijk ook bezonnen op de huidige stand van zaken in coronatijd.
De diensten
Voor de diensten is alles op orde. Aanmelding is alleen voor de dienst op zondag nog nodig, naar de
diensten op woensdag, donderdag en zaterdag kan ieder zonder aanmelding toegaan. Omdat er
(gezamenlijk) alleen innerlijk wordt gesproken en gezongen, is ventilatie tijdens de dienst niet
nodig. In elke dienst is het voor 1 persoon (of 2 huisgenoten) mogelijk de communie te ontvangen.
Op de zondagen dat er kinderdienst is, is de voordeur van 9.45 tot 10.15 uur gesloten. De gezinnen
verlaten om 10.15 uur via het terras het gebouw, de deelnemers aan de mensenwijdingsdienst
kunnen dan door de voordeur naar binnen.
Koffie en activiteiten na de dienst
Het aantal zitplaatsen in de kerkruimte (44 plus huisgenoten) is groter dan het aantal zitplaatsen in
de gemeentezaal (24 plus huisgenoten). In de 'horeca', waaronder de koffie na de dienst valt, is het
de regel dat iedereen zit. In de zomerperiode regelde zich dat vanzelf en ging men naar het terras als
alle stoelen bezet waren. Nu herfst en winter naderen is het goed hierover meer duidelijkheid te
geven. Na de dienst zet de gastvrouw/heer de grote voordeur en de klapdeuren open en zo nodig
ook de terrasdeuren op een kleinere kier voor de ventilatie. Sowieso was het al de bedoeling om jas
en tas bij je te houden om drukte bij de garderobe te voorkomen; dus als het fris is, dan is je jas
gemakkelijk aangetrokken. Wanneer alle stoelen in de gemeentezaal bezet zijn, wordt ieder ander
gevraagd om de koffie/thee mee te nemen naar de gang of naar buiten en daar voldoende onderlinge
ruimte te verzorgen. Of je kijkt of er in de jeugdruimte nog plek is om iemand even rustig te kunnen
spreken. Is er na de koffie een activiteit, dan zijn de klaar staande stoelen bedoeld voor de mensen
die zich voor die activiteit hebben aangemeld.
Verantwoordelijkheid
Het bestuur hoopt dat het zich hier niet alleen verantwoordelijk in hoeft te voelen, maar dat dit
vanuit het principe van de 'zelfhandhaving' een gezamenlijk gedragen gang van zaken mag zijn. Het
komt echter tot in de hoogste kringen voor dat corona wel eens even uit je aandacht verdwijnt. Elke
zondag zal een bestuurslid op toerbeurt de gastvrouw/heer ondersteunen om, wanneer het nodig is,
iemand hier even aan te herinneren. Ook ons aspirant bestuurslid Ingrid Löwenthal heeft zich voor
dit corvee bereid getoond. Het blijft voorlopig behelpen, maar dat lot delen we met zo ongeveer de
hele wereld.
Een hartelijke groet, met hoop op betere tijden van
jullie gemeentebestuur
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