
Amsterdam, 26 september 2021 

Aan de leden en belangstellenden van de Christengemeenschap Amsterdam 
Betreft: Aanpassing coronamaatregelen in de Andrieskerk per 29 september 2021 

Beste mensen, 

Bestuur en convent hebben zich naar aanleiding van de veranderingen in de corona-samenleving gebogen over 
wat dit voor ons in de kerk betekent. Daarover zijn de volgende besluiten genomen, alles geldend met ingang 
van Michaelsdag 29 september, vooralsnog tot eind november (begin van de Adventstijd). 

Bestuur en convent benadrukken dat het, op weg naar ‘volledig herstel’, er vooral op aankomt dat we zorgvuldig
met elkaar blijven omgaan. In de kerk is iedereen welkom zonder voorwaarden vooraf, daarom maken we geen 
onderscheid tussen wel of niet gevaccineerden. Dit vraagt van ons dat we elkaar hierin respecteren en elkaar ook
fysiek in de kerk de ruimte geven die ieder nodig heeft om zich veilig en prettig te voelen. Daarom vragen we 
jullie ook om niet naar de kerk te komen als je symptomen hebt die lijken op corona (zoals hoesten of niesen), 
want dat geeft veel onrust in de dienst.

Besloten door het bestuur: 
 De kaartjes op de banken met plaatsaanduidingen in de kerkruimte blijven voorlopig nog gehandhaafd.
 Aanmelden blijft nodig voor activiteiten in de gemeentezaal, zo zorgen we ervoor dat we elkaar ook hier 

voldoende ruimte kunnen geven. 
 De koffiegroep zal weer elke zondag na de dienst koffie/thee schenken. Er zijn zoveel plaatsen als er stoelen

staan. Wie geen stoel meer heeft wordt verzocht zijn of haar koffie/thee mee naar buiten te nemen. 
 De boekenkiosk gaat weer open. 

Besloten door het convent: 
De tijdelijke overgangsmaatregel, die vanaf Johannesdag gold voor het vormen van de communierijen met 
behulp van briefjes, komt per 29 september te vervallen. Vanaf Michaelsdag kan ieder die communie wil 
ontvangen weer naar voren komen zoals we dat voor coronatijd gewend waren. Geef elkaar daarbij nog steeds 
wat meer ruimte dan vroeger door communierijen van ca. tien personen te vormen.

Bestuur en convent hopen zo, op een bij ons passende wijze, deze herfstperiode 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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