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Rotterdam, 15 mei 2020 

Aan de gemeenteleden en belangstellenden, 

 

Met deze brief willen wij jullie op de hoogte brengen van een aantal veranderingen in de 
gemeente die met name de zondagen betreffen. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te 
geven deel te nemen aan de mensenwijdingsdiensten, worden vanaf heden mensen uit één 
huishouden, die met zijn tweeën naast elkaar zitten, als “één” geteld. Zo houden we ons nog 
steeds aan vijftien aanmeldingen en kunnen er toch meer mensen deelnemen. Het blijft nog nodig 
om voor de mensenwijdingsdienst op zondag aan te melden. Voor de diensten op woensdag en 
vrijdag is dat niet meer nodig. 

De gemeentezaal is opnieuw ingericht, zodat studie- en gespreksgroepen met maximaal twaalf 
deelnemers weer kunnen plaatsvinden. Ook is het mogelijk voor wie wil om na de dienst op 
zondag met een kopje koffie of thee in de kring te gaan zitten of een 'koffie to go' mee te nemen. 

 

Zondagsdienst voor de kinderen en jaarfeesten: 

Op 24 mei, Hemelvaartszondag, ontvangen we opnieuw de kinderen voor de zondagsdienst voor 
kinderen! Daaraan voorafgaand - alleen voor de gezinnen die kinderen hebben die naar deze 
kinderdienst komen - wordt in de gemeentezaal een verhaal verteld.  

Met Pinksteren, 31 mei, komen de kinderen opnieuw. Voorafgaand aan deze zondagsdienst voor 
de kinderen is een Pinkstermoment zoals dit in onze gemeente naar gewoonte met de kinderen 
wordt gevierd. 

In juni zijn er nog twee zondagen waarop een zondagsdienst voor kinderen zal zijn: 14 en 28 juni, 
Johanneszondag. Daar houden we dezelfde indeling aan als met Hemelvaart en Pinksteren: om 
9.15 uur een verhaal, om 9.45 uur de kinderdienst en om 10.30 uur de mensenwijdingsdienst. 

Waar we normaal gesproken juist aan de gemeenteleden vragen om talrijk aanwezig te zijn bij de 
zondagsdienst voor kinderen, om zo de schaal te vormen die deze kinderen draagt, is het in deze 
tijd anders. De schaal kunnen we wel in gedachten vormen, maar tot nader bericht niet in fysieke 
aanwezigheid. Omdat ook de overgangsmomenten druk kunnen zijn en ‘opstopping’ kunnen 
veroorzaken in de doorgang of garderobe, zorgen we voor voldoende tijd tussen de beide 
diensten: zo kan ieder ongestoord ‘in- en uitgaan’. 

 
Hartelijke groet,  
Hilde Cauwenbergh en Hanske Rijpma, 
namens convent en bestuur 
 


