
Amsterdam, 13 juni 2021

Aan de leden en belangstellenden van de Christengemeenschap Amsterdam
Betreft: Aanpassing corona maatregelen in de Andrieskerk per 24 juni 2021

Beste mensen, 

Bestuur en convent hebben zich naar aanleiding van de veranderingen in de corona-samenleving 
gebogen over wat dat voor ons in de kerk betekent. Daarover zijn de volgende besluiten genomen, 
alles geldend met ingang van Johannesdag 24 juni, vooralsnog voor 2 maanden tot begin september.

Besloten door het bestuur:
- De garderobe gaat weer open, de toegangsdeur tot de kerkruimte in de gang kan weer worden 
gebruikt. De kaartjes op de banken met plaatsaanduidingen in de kerkruimte blijven voorlopig nog 
in verband met de 1,5 m.
- Aanmelden voor de diensten is niet meer nodig, maar is wel nodig voor de activiteiten in de 
gemeentezaal vanwege het beperkte aantal plaatsen.
- De koffiegroep gaat na de dienst op zondag weer koffie/thee schenken, om te beginnen op die 
zondagen dat er een activiteit is, voor de mensen die aangemeld zijn voor die activiteit. Dit in 
samenhang met dat de horeca nu ook 'binnen' weer open is gegaan, maar dan wel met vaste 
gereserveerde plaatsen.

Besloten door het convent:
- Vanaf Johannesdag wordt er weer normaal geministreerd zoals dat voor maart 2020 ook ging.
- In aansluiting op de ontwikkelingen in de rest van kerkelijk Nederland gaan ook wij weer 
voorzichtig zingen. Op de zondagen liggen de liedbladen weer op het tafeltje klaar en ieder is 
uitgenodigd om te neuriën of bescheiden mee te zingen.
- Op weg naar 'schouder aan schouder' weer samen als gemeenschap van Christus de communie 
ontvangen, gaat het in de overgangsperiode van de zomermaanden als volgt. Ieder die dat wil kan 
vanaf 24 juni in elke dienst persoonlijk communie ontvangen, om te beginnen met een maximum 
van 7 personen per rij, zodat er voldoende onderlinge ruimte is. Aanmelden is niet nodig. Volg de 
aanwijzingen op het kleine prikbord in de gang bij de toegangsdeur tot de kerkruimte. 

Bestuur en convent hopen zo op een bij ons passend tempo in deze zomermaanden op weg te gaan 
naar 'volledig herstel' en nemen jullie als leden en belangstellenden van onze gemeente graag mee 
in dit proces.
Met hartelijke groet,

jullie bestuur en convent
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