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Beste Gemeenteleden,

Wat is het verdrietig dat Nederland toch weer in een harde lockdown beland is. In de
persconferentie van afgelopen zaterdag kwamen de kerkdiensten niet ter sprake, maar
kort daarna heeft de overheid wel een dringend advies afgegeven aan de kerken om
diensten (in ieder geval tot en met 9 januari) zoveel mogelijk digitaal te organiseren en
fysieke bijeenkomsten tot het minimum te beperken. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de landelijke Protestantse Kerk hebben dit advies overgenomen.
Ook de kerkenraad van de Kurioskerk heeft gisteren besloten hierin mee te gaan, hoe
jammer we dat ook vinden.
Voor de kerstvieringen op beide kerstdagen maken we een uitzondering. We vragen iedereen die onze dienst via 'Kerkomroep.nl' kan volgen, dat ook echt te doen. De gemeenteleden die géén internetverbinding hebben en wel graag de kerstvieringen willen meebeleven, zijn van harte welkom in de kerk. Dit geldt ook voor eventuele gasten die dit
bericht niet lezen of horen en de 'toevallige' voorbijganger. Dit tot het maximum van vijftig
bezoekers. Voor hen is er ook een kopje koffie na de dienst.
Naast ds. Peter Elzinga zal het koperensemble van Spirit en pianist Gerk Venema aan
de dienst op 1e kerstdag meewerken. In de dienst op 2e kerstdag is Nelleke Berntsen
onze voorganger en werkt pianist Henk Visser aan de dienst mee. We hopen op en bidden voor goede diensten waarin we de geboorte van de Here Jezus, onze Heiland vieren.
De kerkenraad heeft gemeend u nu alvast op de hoogte te brengen van onze besluiten
omtrent de vieringen op 1e en 2e kerstdag. Wij vragen u om de gemeenteleden die deze
mail niet kunnen ontvangen, zoveel mogelijk mondeling te informeren. Dat ging de vorige
keren ook zo goed! En laten we blijven omzien naar elkaar. Het kan in heel kleine dingen
zitten.
Donderdag of vrijdag hopen we gewoon weer een nieuwsbrief uit te brengen.
Hartelijke groet,
Namens de kerkenraad van de Kurioskerk,
Alie G. Brouwer-Meindertsma, scriba
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