Amsterdam, 23 januari 2021
Aan de leden en belangstellenden van de Christengemeenschap Amsterdam
Beste mensen,
Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen week over de aangescherpte
overheidsmaatregelen in de corona epidemie is de 'driehoek' (vertegenwoordigers van bestuur,
beheer en convent) vrijdag weer bijeen geweest, om ons als bestuur te adviseren over hoe verder in
de Andrieskerk. Na het met elkaar delen, bespreken en afwegen van uiteenlopende gezichtspunten
kwam de driehoek tot het volgende advies, dat door het bestuur is overgenomen.
- De diensten worden (ongewijzigd) gehouden binnen de aangegeven overheidsrichtlijnen voor
kerken. Voor de diensten op zondag blijft aanmelden noodzakelijk, want er is meer animo dan
plaats. Aanmelden voor de diensten op woensdag, donderdag en zaterdag is niet nodig. Het
ontvangen van communie blijft ongewijzigd: 1 persoon (of 2 huisgenoten) per dienst, na
aanmelding hoor je of het kan. Ieder wordt gevraagd om meteen na binnenkomst in de voorhal
linksaf de kerkruimte binnen te gaan en na de dienst in een rustig tempo langs deze weg (of via de
achterdeur) weer rechtstreeks naar huis te gaan. De gang wordt alleen gebruikt door wie naar de
toiletruimte gaat. Voor en na de dienst sta je buiten met niet meer dan twee mensen bijeen. Op
zondag dragen de gastpersoon en een bestuurslid zorg voor een correct verloop.
- Tot 28 februari vervallen bijeenkomsten na de dienst, die meer bewegingen in het gebouw met
zich meebrengen: 24 januari (Week van het gebed), 7 februari (lezing) en 28 februari (concert) en
slaan de gespreks- en leesgroepen hun bijeenkomsten in de maand februari een keer over. Dit in de
hoop dat we in maart de draad weer kunnen oppakken. Noodzakelijke bijeenkomsten van
taakgroepen kunnen, met inachtneming van de maatregelen, plaatsvinden in de gemeentezaal.
- De huisbezoeken en de afspraken voor persoonlijke en sacramentele gesprekken kunnen
ongewijzigd doorgaan.
Met hartelijke groet,
jullie bestuur
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