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1 juli 2021
Aan de gemeenteleden van de Groene Tuinkerk,
Er zijn voor u, behalve de anderhalve meter regel, geen belemmeringen meer om naar de
kerk te komen. Er kunnen ongeveer 60 gemeenteleden de dienst bijwonen. Iedereen is dus
van harte welkom! Wel vragen we van u om bij de ingang van de kerk uw naam op te
schrijven en uw handen te desinfecteren.
Op basis van de nieuwste informatie van de PKN heeft het Dagelijks Bestuur het volgende
besloten:
* We zorgen ervoor dat er voldoende geventileerd wordt, dus samenzang is weer mogelijk;
* Voor de collecte maken we vooralsnog gebruik van de offerblokken.
U kunt de diensten ook thuis meebeleven via kerk-tv. Ga naar onze website of naar
www.kerkomroep.nl => Groene Tuinkerk, Rotterdam. Ook ons YouTube kanaal is
goed toegankelijk, via onze website.
Voor vragen op pastoraal gebied kunt u ds. Hermie Hummel benaderen via telefoonnummer: 06 - 158 664 02 of per mailadres: predikant.groenetuinkerk@gmail.com.
Pastoraal contact kan ook weer door middel van fysiek huisbezoek.
Ook een verzoek tot dankgebed en voorbede (op zondag) mag u haar laten weten.
U kunt ook onze kerkelijk werker Marjan van Weerden voor pastorale bijstand benaderen
via telefoonnummer: 06 - 140 509 68 of e-mail adres: groenetuin.kerkelijk@gmail.com.
Voor overige zaken kunt u één van de andere leden van het dagelijks bestuur benaderen:
Karel Jungheim: 06 - 524 325 30 en Roy de Bruin: 06 - 419 829 84.
Mocht u de bedragen die u gewoonlijk in de collectezak doet willen overmaken, dan is het
College van Kerkrentmeesters u daar zeer erkentelijk voor: NL10 INGB 00001886 02

Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur.

Mocht u nog iemand in uw omgeving weten die deze brief niet heeft ontvangen, wilt u deze dan delen?
Bij voorbaat dank!

