Gemeentebrief heropstart erediensten

Beste gemeenteleden,
Beste vrienden en sympathisanten van de Protestantse kerk Brugge,
Na bijna vijf maanden van online diensten, mogen wij u goed nieuws brengen. Op zondag 30 augustus
zullen de erediensten in onze gemeente hervat worden.
Een andere locatie
Na een uitgebreide bevraging en verschillende besprekingen in onze kerkenraadsvergadering, is er
besloten om de erediensten niet door te laten gaan in ’t Keerske. Deze beslissing is niet lichtvaardig
genomen, want er moeten goede redenen zijn voor een tijdelijke verhuizing. En die zijn er. De
belangrijkste reden is de gezondheid van u allen. Velen van ons vallen in de risicogroep. Als kerkenraad
vinden wij het zeer belangrijk dat onze erediensten voor iedereen veilig zijn. ‘ Keerkse heeft maar één
in- en uitgang die bovendien zeer smal is. Daarnaast is er weinig mogelijkheid tot ventilatie. Het
maximum aantal mensen dat onder de coronamaatregelen aanwezig kan zijn, is ongeveer 15-20. Na
bevraging van Dhr. Albert Eversen blijkt dat ongeveer 30 mensen willen komen, wat zou betekenen
dat wij twee diensten moeten aanbieden. Niet alleen is dit voor onze predikant een extra belasting,
maar wij achten het ook niet bevorderlijk voor de verbondenheid en de eenheid in de gemeente,
wanneer wij ons op moeten delen in twee groepen.
We volgen daarom het voorbeeld van onze zusterkerken in Roeselare en Dendermonde, en zijn op
zoek gegaan naar een andere locatie. En we hebben deze gevonden in de Sint-Walburgakerk, waar
onze erediensten vanaf zondag 30 augustus zullen doorgaan om 10.00 uur: de voor ons vertrouwde
tijd om naar de kerk te gaan. De Walburgakerk functioneert niet meer als parochiekerk. Wel zijn er nog
regelmatig concerten en huwelijksvieringen die in deze kerk doorgaan. Deze kerk is bovendien al
helemaal corona-proof ingericht. Er is een zeer brede ingang en er is zeer veel ruimte: met 1,5m
afstand biedt deze kerk 80 plaatsen. Een plaats op een steenworp van ’t Keerske, waar we weer
gemeente met elkaar kunnen zijn, en waar we ons veilig kunnen voelen. De kerkenraad is deken Lieven
Soetaert en de kerkraad van de Sint-Walburgakerk zeer dankbaar voor de gastvrijheid.
Afspraken rond veiligheid en hygiëne
In overleg met de kerkraad van de Sint-Walburgakerk, heeft de kerkenraad inmiddels een uitgebreid
werkplan uitgewerkt. Op de website van onze kerk kunt u het uitgebreide werkplan lezen en kunt u
ook enkele foto’s bekijken van de Sint Walburgakerk. Omwille van ieders veiligheid, vragen we u om
de volgende afspraken op te volgen:
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✓
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✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Kom op tijd: ten minste 10-15 minuten van te voren.
Respecteer altijd de afstand van 1,5m.
Het dragen van een mondmasker is verplicht – ook tijdens de dienst.
Stel u buiten op 1,5m afstand op in een rij. Uiteraard mogen echtparen en gezinnen zich naast elkaar
opstellen en kan de afstand minder zijn dan 1,5m. Voorkom samenscholing.
Volg de aanwijzingen op van de kerkstewards. Tijdens elke eredienst zal een team van kerkstewards deze
taak op zich nemen en u zo goed mogelijk begeleiden.
Nadat u van de kerksteward op het kerkplein een seintje heeft gekregen, begeeft u zich rustig naar binnen.
Ontsmet uw handen.
Loop daarna door naar de kerksteward achter het tafeltje, en geef uw naam op. We zijn verplicht om een
lijst bij te houden van de aanwezigen om contacttracing mogelijk te maken. Na een maand zullen de
gegevens vernietigd worden.
Vervolgens wordt u naar uw stoel begeleid. Houd jassen en tassen bij u.
Verplaats geen stoelen.
Gebruik alleen het toilet in uiterste nood. Gelieve één van de stewards te verwittigen indien u toch naar
het toilet moet zodat we weten welke toiletten we nadien schoon moeten maken.
Laat aan het einde van de dienst uw liturgieblaadje op uw stoel liggen, zodat de kerkstewards weten
welke stoelen ontsmet moeten worden.
Begeef u aan het einde van de dienst rustig naar buiten en houd ook daarbij afstand. De achterste rijen
zullen eerst vertrekken.
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Samenzang, koffie na de dienst en H. Avondmaal
Uit veiligheidsoverwegingen zal er gezien het risico op verspreiding van het coronavirus, in de
beginperiode nog geen samenzang zijn. Gebeden, Bijbellezing en prediking zullen afgewisseld worden
door orgelstukken, klassieke muziek die via CD afgespeeld wordt, het citeren van een liedtekst waarbij
de organist heel zachtjes de melodie er doorheen speelt en/ of (gaandeweg) een lied door enkele
geoefende zangers van ons koor vanaf het doxaal. Daarnaast zal er voorlopig nog geen koffie na de
dienst zijn en is er geen rondgang voor de collecte. Met de viering van H. Avondmaal wachten we tot
oktober. Ook voor de viering van het H. Avondmaal geldt dat dit in de toekomst anders georganiseerd
moet worden, want ook daarbij zal de 1,5m afstand steeds gerespecteerd moeten worden. Over hoe
wij dit precies gaan organiseren, gaan wij u op een later tijdstip nog informeren. De kerkenraad zoekt
naar een vorm die zo dicht mogelijk blijft bij de liturgie en vorm, zoals wij gewend waren in ’t Keerske.
Collectes en giften
Ook wat betreft de collectes zijn er beperkingen. We roepen u op om uw gaven voor kerk en diaconie
via overschrijving te voldoen. In de Walburgakerk zal er bij de uitgang wel een pot staan voor de
uitgangscollecte. Tijdens de lock-down stond er in de kerkbode een oproep om te blijven geven voor
de kerk en de diaconie. We willen iedereen van harte bedanken die daaraan gehoor kon geven. Dankzij
uw giften hebben we nauwelijks tekorten. Er zijn extra kosten verbonden aan de diensten in de
Walburgakerk. Giften ten behoeve van het werkenwerk blijven daarom zeer welkom. Uiteraard is ook
deze oproep vrijblijvend, maar wel heel warm aanbevolen.
Najaar als oefentijd
De kerkenraad ziet het najaar als een oefentijd: een tijd waarin we onder vreemde omstandigheden
weer leren om met elkaar vieren. Daarin zullen we samen moeten groeien, en we zullen elkaar daarin
moeten helpen. Het zal voor ons allemaal wennen zijn. De diensten zullen een sober en meditatief
karakter hebben. We hopen dat we belangrijke elementen zoals de samenzang en het koffiedrinken
na de dienst geleidelijk terug in kunnen voeren. Maar dit hangt uiteraard ook af van een gunstige
ontwikkeling van de coronacrisis, waarbij de besmettingsgraad voldoende onder controle is.
Online aanbod
Hoewel de online diensten wegvallen, blijft er wel een klein online aanbod. Elk weekend zal er een
podcast verschijnen waarop u de lezingen en de preek van de zondag kunt luisteren. Deze worden
bekend gemaakt via de website en facebook.
Bemoediging
Wat wij mee mogen nemen is de dankbaarheid dat we als gemeente weer samen kunnen komen. In
de afgelopen maanden zijn we een online-kerk geweest. En hoewel het goed was dat er online diensten
waren, hebben wij de verbondenheid met elkaar gemist. We mogen denken aan Psalm 42. De psalmist
voelt een intens verdriet omdat hij verstoten is van de tempel. In zijn hart is er leegte en gemis. Als
een dorstig hert verlangt hij naar de dag waarop hij weer thuis mag komen.
Zoals een hinde smacht naar stromend water,
zo smacht mijn ziel naar u, o God.
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.
Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?

De dag waarop we terugkeren komt naderbij.
Op zondag 30 augustus komen we weer samen.
Moge die dag gezegend zijn.
Namens de kerkenraad,
Ds. Jannica de Prenter.

