Geacht gemeentelid van de Marekerk,
Afgelopen zondag 8 augustus 2021 hebben we onze laatste viering gehouden in Verenigingsgebouw
De Zandweg. Bijna 9 maanden lang hebben we van de intimiteit van het gebouw en de gastvrijheid
van Arie van Duijn mogen genieten, maar eerlijk gezegd lonkt nu toch weer de traditie van de
vernieuwde Marekerk. Komende 3 zondagen gaan we oefenen waarna vervolgens in het weekend
van 3, 4 en 5 september de officiële heropening volgt.
Helaas moet ik het eerdere enthousiasme over de grootse activiteiten in die periode flink temperen
want we hebben nog steeds te maken met de Coronamaatregelen die een flinke impact hebben op
onze kerkelijke activiteiten. We hopen en bidden op meer verruiming op korte termijn. Met de
huidige maatregelen mogen we nog steeds maar beperkt mensen toelaten, nauwelijks zingen zonder
ventilatie, vaste zitplaatsen voor de koffie enzovoort. We doen ons uiterste best om, gegeven deze
maatregelen, zo veel mogelijk te doen maar we weten nu al dat we een aantal gemeenteleden
moeten teleurstellen.
Afronding verbouwing op vrijdag 3 september
Laat ik beginnen te zeggen: HARTELIJK DANK voor alle inspanning en tijd die vrijwilligers gestoken
hebben in de verbouwing van onze Marekerk. Het was werkelijk hartverwarmend te zien dat met
meer dan 100 Marekerkers het mogelijk was de klussen uit te voeren. Dat zorgde voor
verbroedering, extra nodig in deze Coronatijd. Bovendien konden we daarmee de plannen realiseren
binnen het budget dat we gesteld hadden. Hulde!
Op vrijdag 3 september wordt de overdracht van de verbouwing van aannemer naar
Marekerkgemeente gevierd met een officieel moment door de wethouder en worden de vrijwilligers
bedankt voor hun inzet.
Zoals gezegd worden we enorm gehinderd in onze plannen om op een goede manier onze dank te
laten blijken. Met de kennis van nu (‘de landelijke maatregelen’) mogen we ca. 75 vaste zitplaatsen
bezetten en dat is minder dan het aantal enthousiaste vrijwilligers. Teleurstelling, maar we kunnen
niet anders, tenzij komende weken zal blijken dat de maatregelen wat versoepelen. Vrijwilligers
krijgen apart een uitnodiging voor deze avond.
Zaterdag 4 september: Open Huis
Zaterdag 4 september bent u van harte welkom vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur voor een Open Huis
met rondgang door de kerk en koffie buiten. Om 14.00 uur (tot 16.00 uur) wordt een high tea
georganiseerd voor de ouderen en vervolgens van 17.00 uur tot 19.00 uur een ontvangst voor de
kinderen inclusief pannenkoeken en poppenkast.
De ingebruikname van het jeugdhonk op de eerste verdieping door onze jongeren vindt plaats op 18
september. Zij krijgen hiervoor ook een aparte uitnodiging.
Zondag 5 september: liturgische ingebruikname vernieuwde Marekerk en afscheid Ds. Leon Bal
Allereerst, waar het gaat om het afscheid van Ds. Leon Bal: als u in de Marekerk bent op vrijdag of
zaterdag voorafgaand aan 5 september, neem dan s.v.p. op dat moment al afscheid Van Ds. Leon Bal
en zijn gezin aangezien we ook zondag 5 september te maken zullen hebben met beperkte toegang
tot het gebouw en we zo veel mogelijk mensen de gelegenheid afscheid te nemen met een
elleboogje of virtueel handen schudden.
De dienst zelf begint om 10.00 uur en er zijn genodigden bij die al eerder aanwezig zijn. U kunt zich
op de gebruikelijke manier aanmelden voor de viering, maar zoals gezegd is het aantal plaatsen
beperkt. Wegens de Coronacheck is de ingang voor nu in De Klepel.

LET OP: als u vanaf thuis de dienst wilt meekijken, gebruik dan de
link https://kerkdienstgemist.nl/stations/2497-Marekerk
De eerdere link naar de online vieringen via https://dienstmeekijken.nl/marekerk/ is vanaf heden
vervallen!
Voor de volledigheid vindt u onderaan dit bericht de plattegrond aan van onze Marekerk inclusief de
Corona-zitplaatsen.
Aansluitend aan de viering is er een officieel afscheidsmoment voor Ds. Bal en zijn gezin. Om zoveel
mogelijk mensen de gelegenheid te geven afscheid te nemen organiseren we zondagmiddag vanaf
14.00 uur tot 15.30 uur een zogenaamde ‘Buiten Drive-Goodbye’ met koffie. U bent van harte
welkom hierbij langs te komen. Laten we er ondanks de Corona een happening van maken!
Eerder verwoordde ik al: we kijken met respect terug op de bijzondere inzet van Leon bij bijzondere
pastorale momenten zoals uitvaart en huwelijk, doop en bevestiging. We hebben dan ook als
kerkenraad en gemeente deze periode als zeer positief ervaren waarbij we een mooie trektocht met
elkaar hebben beleefd. Laten we dit respect vertalen in een waardige wijze van afscheid nemen en
dank uitspreken voor een mooie periode.
Ik eindig met de prachtige tekst van lied 425:
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord.
In Christus verbonden, tezamen gezonden, op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal.
Door liefde gedreven om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal
Namens de kerkenraad,
Jack Apallius de Vos
Voorzitter
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UITGANGSPUNTEN KERKDIENSTEN met RONDZIT in kerkzaal Marekerk
RONDZIT KERKZAAL: 23 plekken+ 18 dubbel = 41( drie dubbel niet meegenomen)
ZIJBANKEN KERKZAAL
16
GAANDERIJ
6
KLEPEL ( 16 plaatsen als reserve)
Ds/
lector en
Ouderling-Diaken
4
Koster en bediening en
beameraar
4
Zangers/ Cantor en solist
8
Welkomstcomissie
1
Kindernevendienst in klepel begane grond of op 1e verdieping
TOTAAL DUS 63 gasten en 17 medewerkers =80 personen
Creche of KND op 1e verdieping bij gebruik Klepel.
Extra Tv-scherm in Klepel synchroon instellen met KERKDIENST
Camera kan pas aan als iedereen zit

Principe familie 3 = 2,7x 1,5

Principe familie 2 = 2,1x 1,5

Principe tafel 4= 3x3

