Hari minggu - Zondag 30 augustus
1,5 meter gezamenlijke dienst – 10.00 uur
Maranathakerk Hoogeveen

Thema : “EENheid”
‘Wij zijn klaar met Corona, maar Corona nog niet met ons…’
Na de persconferentie van afgelopen dinsdag is helaas duidelijk geworden dat het aantal
besmettingen als gevolg van het coronavirus weer toe nemen.
Thuis blijven bij klachten (niezen, hoesten, verkouden), 1,5 meter afstand houden en vaak
je handen wassen zijn onder andere nog steeds de norm. Helaas mag er nog niet
gezongen worden in de kerk. Bij zingen haal je diep adem en adem je diep uit, zodat de
druppeltjes die het coronavirus verspreiden (aerosolen) makkelijk naar buiten komen en
anderen kunnen infecteren.
Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid, omdat onze (kwetsbare) ouderen die veelal
deelnemen aan onze activiteiten, tot de risicogroep behoren. Het programma zoals deze
in eerste instantie samengesteld was, hebben we aangepast door het gezellig samenzijn
op het plein te cancelen.

KERKdienst
- I.v.m. de 1,5 meter afstand is er plek voor 48 personen (vol = vol)
- Leden kunnen zich tot zaterdag 29 augustus 12.00 uur opgeven bij de
eigen madjelis.
Collecte komt ten goede aan ‘Pendeta2 di Maluku’
De dienst is eveneens via livestream te volgen.
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Hari minggu - Zondag 30 augustus
1,5 meter gezamenlijke dienst – 10.00 uur
Maranathakerk Hoogeveen

Tema : “KESATUAN”
‘Kita sudah selesai dengan Korona, tetapi Korona tidak dengan kita…’
Dalam konferensi pers pada hari Selasa yg baru lalu, mereka memberitahukan bahwa
jumlah penularan akibat virus telah meningkat kembali.
Tetapi di rumah jika ada keluhan (bersin, batuk, pilek), jauhkan 1,5 meter dan sering,
mencuci tangan masih menjadi kebiasaan, antara lain.
Sayangnya, belum ada yang dizinkan untuk menyanyi di gereja. Saat bernyanyi, tarik
napas dalam-dalam embuskan napas dalam-dalam tetesan yang menyebarkan virus
corona (aerosol) keluar dengan mudah dan dapat menginfeksi orang lain.
Kami mengambil tanggung jawab kami dalam hal ini, karena orang tua2 (rentan) kami
sering mengikut dalam aktivitas kami, termasuk dalam kelompok risiko. Jadi program
untuk di lapangan di muka gedung gereja kami akan membatalkan.

PELAYANAN GEREJA
- I.v.m. JARAK 1,5 meter ada ruangan untuk 48 orang (penuh=penuh)
- Angotta dapat mendaftar hinga Sabtu 29 Agustus pukul 12.00 di
madjelis sendiri.
Hasil kollektenya pada hari ini dimanfaat untuk pendeta2 di Maluku.
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