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Die Kerkraad het Woensdagaand 3 Junie 2020 vergader en is baie ywerig dat die
gemeente weer saam kom om God te aanbid. Vlak 3 van die inperking laat eredienste
weer toe, maar daar is ‘n protokol wat die regering stel om die verspreiding van die virus te
beperk. In die lig van die perke en eise van die regering en die voortgaande pandemie het
die Kerkraad die volgende besluite geneem:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Ons sal nie op Sondag 7 Junie ons eerste erediens hê nie, maar ons begin op
Sondag 14 Junie.
Twee eredienste sal gehou word: eerste diens om 9:00 en die tweede diens om
11:00.
Almal word versoek om reeds 8:30 en 10:30 aan te meld aangesien daar streng
prosedures is wat nagekom moet word en ook vorms wat ingevul moet word.
Volgens die protokol van die staat mag ons maksimum 50 mense in die kerkgebou
ontvang. Om te verseker dat ons minder as 50 op ‘n slag is, word u versoek om
Nantes by die kerkkantoor op Maandag- of Woensdagoggend tussen 09:00 en 12:00
te skakel om u plek in die erediens te bespreek. Kontak hom by die kantoor op
015 296 0054 of stuur ‘n WhatsApp na sy selfoon 081 424 9651 voor Woensdag
12:00.
U sal van hom bevestiging kry vir watter erediens u toegedeel word en moontlik eers
die volgende Sondag ‘n diens kan bywoon. Omdat ons beperk is tot 50 persone wil
die Kerkraad oor 4 “dienste” (2 Sondae) die geleentheid gee vir die lidmate wat aan
die protokol beantwoord. Daar mag ook nie tydens die dienste gesing word nie.
‘n Kommissie om die voorbereidings te doen is aangewys: Cassie Carstens, Gary
Carlisle, Nantes Kotze en Daleen Coetsee. Indien u vrywillig buite die kerkgebou wil
help, moet u asb met Nantes reël.
Die erediens sal ook opgeneem word in ‘n audio formaat en versprei word op die
wyse van die afgelope weke – soos die klankgreep. Indien u dit nie ontvang nie,
moet u asb vir ds Sarel ‘n WhatsApp stuur met u naam daarby, sodat u by die lys
gevoeg kan word.
Elke persoon wat die erediens bywoon moet ten alle tye ‘n masker dra. Daar kan
geen uitsonderings wees nie. Reeds by die hek sal u temperatuur geneem word.
Almal moet hulle hande ontsmet by die deur en ‘n sosiale afstand van 1.5m te alle
tye handhaaf. Geen sosialisering mag op die kerkterrein plaasvind nie. Elke persoon
moet by die deur vrae oor hulle gesondheid beantwoord om die gebou te mag
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9.

10.

11.

12.

13.

betree. Indien u positief antwoord of een van die gelysde simptome het, sal u
ongelukkig nie toegelaat word nie: Koors, hoes, seer keel, kort van asem, moeilik
asemhaal, seer lyf, smaak of reuk verlies, naarheid, maagwerk, moegheid of
liggaamlike swakheid. Indien jy enige van die Covid19 simptome tydens die erediens
begin ervaar, moet jy onmiddelik ‘n Kerkraadslid in kennis stel en die lokaal verlaat.
Die Kerkraad moet verskeie veiligheidsmaatreëls instel om almal in die erediens teen
infeksie te beskerm, maar dit bly jou eie verantwoordelikheid om te besluit of jy fisies
die erediens kan bywoon al dan nie.
Persone ouer as 60 asook enige persone wat ‘n ernstige onderliggende mediese
toestand het, word aangeraai om eerder nie die eredienste nou by te woon nie.
Diabetes en Hipertensie is van die onderliggende siektes wat die meeste onder ouer
lidmate voorkom. Indien u dit onderlede het, word u sterk aangeraai om nie na die
erediens te kom nie. Ook nie as u sedert Januarie 2020 ‘n operasie ondergaan het,
of behandeling vir kanker in enige vorm ontvang het nie. Ons beveel ook aan dat
persone wat in dieselfde huis woon as persone wat bogenoemde siektes onderlede
het of in die toestand verkeer, om nie die dienste by te woon nie.
Kinders onder 10 en wat nie op ‘n afsonderlike stoel stil kan sit en die sosiale afstand
van 1.5m kan handhaaf nie, word versoek om nie na die erediens te kom nie, maar
dat ouers beurte maak om te kom. Vra dat Nantes u dan so indeel by twee aparte
dienste.
Die huidige regulasies laat ons nie toe om die Nagmaal op ‘n Skriftuurlike wyse te
vier nie. Daarom sal ons nie die Nagmaal vier totdat die omstandighede verander het
nie.
Indien die protokol verander, sal die kerkraad hulleself vergewis van die inhoud en dit
aan u kommunikeer.

Psalm 122:1: “‘n Bedevaartslied. Van Dawid. Ek was bly toe hulle vir my gesê het: Laat
ons na die huis van die HERE gaan!”

Namens die Kerkraad vra ons almal se voorbidding om in die tyd die beste besluite te
neem.
Indien u besondere behoefte het aan persoonlike kontak, skakel vir ds Sarel vir ‘n
telefoniese gesprek. Die predikant het ‘n permit nodig om persoonlike besoeke te
doen.

…………………………………………
Ds Sarel Venter

………………………….
Sr Alta Theron
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