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Mededelingen aan de leden van de Ger. Gemeente van Lisse 

04-06-2020 

Zondagse erediensten 

D.V. gaan de kerkdiensten op zondag en doordeweeks gewoon door, maar zonder bezoekers.  

N.a.v. het toegenomen aantal besmettingen heeft de kerkenraad besloten tijdens de diensten geen 

bezoekers meer toe te laten.  

Wel zijn er enkele kerkenraadsleden aanwezig zodat de dienst een ambtelijke dienst is. Maximaal 2 

ouderlingen en 1 diaken, alsmede bij leesdiensten de 2 dienstdoende ouderlingen  

Meeluisteren  
Zie hiervoor apart document ‘Meeluisteren en kijken Salemkerk’. 

Koster en organist  
De koster en de organist kunnen hun dienst waarnemen overeenkomstig hun eigen planning.  
 
Crèche  
De crèche zal tot nader order niet plaatsvinden.  
 
Zondagschool, jeugd- en andere verenigingen,  
De bijeenkomsten van alle verenigingen vervallen tot nader order. 
 
Bijbelstudie op woensdagmorgen  
Ook deze vervalt. 
 
Liturgie 
De liturgie voor de diensten op zondag en door de week zal een kwartier voor aanvang van de dienst 
door de koster worden afgelezen. 
 
Huisbezoeken 
De huisbezoeken zullen voorlopig worden opgeschort. 
 
Geen internet 
Als er ouderen in uw familie of kennissenkring zijn die geen internet hebben, dan vragen wij u deze 
nieuwsbrief af te drukken en aan hen te geven, zodat ook zij kennis kunnen nemen van de inhoud 
van dit schrijven. 
 
Mail  
We willen u vragen om een mail te sturen naar scriba@gergemlisse.nl  Om in de komende periode de 
gemeente snel en effectief van informatie te voorzien, willen we de mailadressen van de 
gemeenteleden verzamelen. Wilt u zo spoedig mogelijk een e-mail sturen? Gemeenteleden die geen 
e-mail hebben zullen de komende tijd op de hoogte gebracht worden via een brief of via de 
kerkbode.  
 
Collecten 
Bij de uitgang van de diensten zal er geen collecte worden gehouden. De kosten voor de kerk gaan 
echter gewoon door. Hopelijk wilt u uw gaven voor kerk en diaconie overmaken op de 
rekeningnummers, zoals vermeld in de gemeentegids 2020. Wij zijn u daar dankbaar voor. 
 
Vragen  
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We willen u verzoeken om bij eventuele vragen contact over de maatregelen inzake het coronavirus 
een e-mail te sturen aan corona-info@gergemlisse.nl 
Deze mail zal door een van de ouderlingen worden gelezen en beantwoord. 
 
Voor technische vragen over het meeluisteren via internet, kerktelefoon of scanner kunt u dhr. N. 
van Zwet benaderen via het volgende e-mailadres: webmaster@gergemlisse.nl of telefonisch. 
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