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Beste gemeenteleden, 
 
De situatie in ons land is inmiddels van dien aard dat we als kerkgemeenschap voor de komende 
vijf weken  een standpunt zullen moeten innemen. 
 
In de afgelopen periode hebben we  geprobeerd het kerkzijn met alle corona beperkingen vorm te 
geven. 
Nu zo vlak voor kerst gaat het hele land in een "Lock-down", winkels gesloten, de oproep zoveel als 
mogelijk thuiswerken, scholen dicht, groepen buiten mogen ( uitgezonderd huishoudens ) bestaan 
uit niet meer dan twee personen enzovoort. 
 Als de roep vanuit de politiek, maar ook vanuit de samenleving is om met elkaar het virus te 
bestrijden door zo min mogelijk contacten te hebben, zal ook de kerk hier haar steentje aan 
moeten bijdragen. 
Daarom hebben we als kerkenraad van de gemeente Tijnje Terwispel besloten solidair te zijn. 
De diensten (voorlopig tot en met 17 januari) gaan niet door.  
Op 25 december en 3 januari worden de diensten op een alternatieve manier gehouden. 
Dat houdt ook in dat de krystkuyer op 24 december niet op de manier zoals in het kerkblad staat 
doorgaat. Er wordt door de organisatie gekeken naar een alternatief.  Samen met de jeugd was al  
hard gewerkt om er iets moois van te maken. Dat zelfde geldt ook voor de mensen die 
voorbereidingen troffen om het kerkgebouw in kerstsferen te brengen.  
 
In Tsjerkepaad waar dit inlegvel ingevoegd is staat inmiddels ook informatie die niet meer ter zake 
doet. 
 
We zullen wel proberen om in deze periode nog wel digitaal mogelijkheden te zoeken om aan de 
verbondenheid gestalte te geven. Kijk daarom regelmatig even op de site van kerkomroep. 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944 
 
Ook op de mail vanuit het kerkelijk bureau zullen we u zoveel mogelijk op de hoogte houden van 
eventuele ontwikkelingen hieromtrent. 
 
In deze tijd kan het zijn dat er extra behoefte is aan een gesprek of een bezoek. Geef dat door aan 
mensen van de kerkenraad. Ds. Jaap Goorhuis is deze periode extra beschikbaar voor dit pastoraat. 
( telnr 0512 532569 ) 
 
Het zijn onzekere tijden, maar we mogen ons ondanks dat geborgen voelen in Gods hand. 
 
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad 
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