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De kerkenraad heeft dinsdag 21 december
vergaderd over de gevolgen van de
lockdown voor de diensten in de komende
weken. In deze extra nieuwsbrief
informeren we u over de uitkomsten.
Kerkdiensten alleen digitaal
Tot 14 januari zijn er alleen digitale vieringen via
Haskeroord KerkTV. Daarbij zijn alleen degenen
aanwezig die een taak in de viering hebben.
Dus zonder u als gemeenteleden, hoe pijnlijk dit
-opnieuw- is. En er is ook geen kinderdienst.
Ons uitgangspunt is, net als in de vorige
lockdownperiode, dat wij onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen en solidair zijn met de
samenleving. Met oog en oor voor ieders
veiligheid.

Thuis meevieren
We zijn dankbaar dat we in ieder geval nu
beschikken over de digitale apparatuur, waardoor
u wel thuis de diensten kunt meevieren.
Op de nieuwsbrief zal steeds de link
naar de dienst worden vermeld.
Haskeroord KerkTV vindt u op
Youtube, zoek op Haskeroord
KerkTV en dan naar de juiste
datum.
Ook alle andere kerkelijke activiteiten en
bijeenkomsten komen te vervallen of vinden online
plaats (denk aan vergaderingen).
Een uitzondering is de herdenking van overleden
dorpsgenoten in de kerk in Haskerhorne, op 31
december, van 15.30 tot 16.30 uur. Deze gaat wel
door, gelet op de verwachting dat hier geen grote
drukte wordt verwacht en het voor een aantal
mensen toch een stil moment van betekenis kan
zijn.
En de bloemengroet gaat in januari ook door, op
een veilige manier worden ze door de diaconie of
pastoraal bezoeker bezorgd.
De dienst op 9 januari komt te vervallen; u kunt
dan wellicht kijken naar de tserketsjinst op Omrop
Fryslân.
Op 11 januari komt de kerkenraad weer bij elkaar
om te spreken over de periode na 14 januari.

Kerkdiensten Kerst weekeinde en
Oudjaarsdag
De kerstavond dienst op 24 december is vervallen.
De muziekgroep uit onze Haskeroordgemeente
die hieraan zou meewerken zal dit nu doen in de
dienst op Kerstmorgen 25 december.
De orde van dienst voor de diensten in het
Kerstweekeinde, 25 en 26 december, 10.00 uur,
ontvangt u a.s. vrijdag via de ‘reguliere’
nieuwsbrief. Die komt dus een dag eerder dan u
gewend bent.
Het middaggebed op Oudjaarsdag in Haskerhorne
komt te vervallen; we hebben daar geen
mogelijkheid voor uitzending.
De kerkenraad betreurt het dat met de Kerstdagen
en de jaarwisseling voor de deur we opnieuw dit
besluit hebben moeten nemen.

Omzien naar elkaar
We moedigen ieder graag aan om juist nu het
omzien naar elkaar niet te vergeten, op welke
manier dan ook.
Ondanks alle
omstandigheden mogen
we ons gedragen en
gesteund weten door het
Kind in de kribbe, dat
Licht brengt in de
duisternis en hoop biedt
voor de wereld.
We wensen u een goede
voorbereiding op het feest
van de geboorte van het
Licht.
Met een hartelijke groet aan u allen,
namens de kerkenraad,
Jan Dijkstra, voorzitter
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