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Tuil, 11 november 2020.
Een Corona update:
Uw kerkenraad was drukdoende allerlei activiteiten te organiseren voor de komende Advents- en Kersttijd.
Helaas moesten de coronamaatregelen weer worden aangescherpt en beraden wij ons over wat we wel
kunnen doen. De zondagse eredienst kan gelukkig op de gebruikelijke manier doorgaan. Ons kerkje is zo klein
dat er zeker geen 30 personen in kunnen, wanneer we de 1,5 meter regeling aanhouden. Wij doen er alles aan
de maatregelen zo goed mogelijk na te leven. Het aanmelden voor de zondagse viering blijft dan ook van
kracht. Voor ouders, die graag als gezin naar de kerk komen, is er de kindernevendienst. Wilt u bij uw
aanmelding (voor donderdagavond voorafgaand aan de zondag), aangeven dat u gebruik wilt maken van de
kindernevendienst. Heeft u zaterdagmorgen niets van ons gehoord, dan wordt er op u gerekend.
De Tuilse kerk is lid van “de Henkieshow” (https://www.dehenkieshow.nl/). Een programma van Matthijs
Vlaardingenbroek, dat iedere zondag kinderactiviteiten online verzorgd. Alle ouders hebben in de vorige Lock
down een inlogcode ontvangen (heeft u nog geen code, neem even contact op met een kerkenraadslid).
Matthijs heeft ook een adventsprogramma gemaakt en dat volgen wij vanaf zondag 29 november a.s. Alle
kinderen, in de nevendienstleeftijd, krijgen een pakketje in de bus wat zij vanaf deze 1e Adventszondag
kunnen gebruiken bij dit project. Veel plezier allemaal!
Wij wilden een gezinskerstviering organiseren voor jong en oud op zondag 13 december a.s. in de kas bij de
fam. Mans en hadden daar Timo van den Heuvel met “de Wolkenwagen” voor uitgenodigd. Hij zou een mooi
kerstverhaal brengen met allemaal bekende kerstliedjes, waar de kinderen en de gemeente actief bij werden
betrokken. Zoals het zich nu laat aanzien, zal dit niet door kunnen gaan. Met Timo is de afspraak gemaakt, dat
er wanneer het niet doorgaat, hij in het voorjaar komt met een ander, zeker even leuk, programma. Wij
houden u op de hoogte.
Zodra er meer bekend is over de duur van de huidige maatregelen laten wij u weten wat onze plannen zijn.
Ook wanneer er geen versoepeling plaats vindt, zullen wij zoeken naar mogelijkheden om toch iets met kerst
te doen. Heeft u ideeën of wilt u helpen met het verspreiden van informatie enz. Laat het ons weten!
Wij leven met elkaar mee in aandacht en voorbede. Wij houden hierbij de coronamaatregelen aan. Mocht u
behoefte hebben aan meer of een ander contact laat het ons alstublieft weten. Wij zullen er alles aan doen om
aan uw wens tegemoet te komen. Wij zijn afhankelijk van uw inbreng om het gemeentezijn vorm te kunnen
geven.
Wij weten ons gedragen door onze Heer, wiens naam is Ik ben er altijd.
Vriendelijke groet,
Uw kerkenraad
www.nhgtuil.nl

