Hervormde Gemeente Goudswaard
22 november 2020
Beste gemeenteleden,
Graag brengen wij het volgende onder jullie aandacht:
Collecten
• 1e collecte voor Kerkbeheer
• 2e collecte voor Kerkbeheer
Financiën
Wij willen u vriendelijk vragen om een gift over te maken naar kerkbeheer om daarmee de voortgang
van de verkondiging van het evangelie in onze gemeente mogelijk te houden.
Dat kan via onderstaande link of de QR code.
https://site.skgcollect.nl/447/pagina/5094/giften-collecten.html

De rekeningnummers staan tevens vermeld in De Klopper.
Muzikale fruitmand
Volgende week dinsdagavond 1 december: Is er weer een uitzending van de “Muzikale fruitmand”
vanuit de kerk van 20.00-21.00. Het programma voor deze dinsdag is nog niet gevuld, er kunnen nog
vele aanvragen bij. Wij zien uit naar uw reacties. De verzoeknummers kunnen aangevraagd worden
door een mail of app te sturen naar de dominee: email: ksbudding@gmail.com of 06-53604446. Vindt
u het leuk om een keer mee te zingen met de muzikale fruitmand? Dan kunt u een appje sturen naar
Jojanneke Louwen (06-12880100)
Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus
De maatregelen concreet gemaakt:
• Het zingen in de diensten wordt beperkt tot de kerkenraadsleden en de mensen op de voorste rij
stoelen (ook in Rehoboth). De overige aanwezigen willen wij vragen om met hun hart mee te
zingen tot eer van onze God.
• Bij het betreden van en lopen door de kerk en Rehoboth wordt een mondkapje gedragen. Zodra u
plaatsgenomen heeft kan het mondkapje af.
• Neem uw jas en/of paraplu mee de kerk of Rehoboth in aan het begin van de dienst, dit voorkomt
oponthoud bij het verlaten van de kerk.
• Houd voldoende afstand van elkaar bij het verlaten van de kerk of Rehoboth. Loop pas het
gangpad in als de bank/ rij stoelen achter u leeg is, neem rustig de tijd. Blijf niet voor de ingang
van de kerk of Rehoboth staan, maak ruimte vrij voor anderen die de kerk of Rehoboth verlaten.

Onze diensten zijn via Kerkradio en onze website te volgen of via de link https://www.hervormdgoudswaard.nl/preken-en-media/kerk-tv/
Wij wensen u gezegende diensten toe.
Hartelijke groet namens uw Kerkenraad

