
Mededeling van Bestuursraad en Commissie van Beheer. 
 
Op zondag 11 december is afgekondigd dat in verband met besparing van energielasten door 
de Kerkenraad is besloten in de maanden januari tot en met maart onze morgendiensten, 
vergaderingen en bijeenkomsten door de week zoveel mogelijk te houden in het gebouw van 
Noorderlicht. We hebben daarbij afgekondigd dat we in overleg zouden gaan met onze 
broeders en zusters van Noorderlicht om details in te gaan vullen. Op woensdag 14 december 
hebben we een informatieavond belegd waarop vragen konden worden gesteld en zijn 
beantwoord.  
 
Kerkdiensten 
 
Ten aanzien van de diensten hebben we afgesproken dat er ’s morgens om 09:00 uur en om 
11:00 kerkdiensten worden gehouden. We wisselen daarbij wat af, zodat ongemakken zoveel   
mogelijk eerlijk zijn verdeeld.  
 
Afgesproken is dat Noorderlicht haar diensten vanaf 8 januari 2023 zal houden om 09:00 uur. 
De Morgenster zal dan vanaf 8 januari haar diensten in het gebouw van Noorderlicht houden 
om 11:00 uur. De gezamenlijke middagdiensten zullen op het gebruikelijke tijdstip in 
Noorderlicht worden gehouden.  
Vanaf februari draaien we het om en zijn de diensten van De Morgenster om 09:00 in het 
gebouw Noorderlicht, Noorderlicht zal haar eigen diensten dan om 11:00 uur houden. Voor 
de middagdiensten verandert er dan niets.  
In maart draaien we het nog een keer om en zijn de diensten van De Morgenster weer om 
11:00 in het gebouw Noorderlicht. De exacte data en tijden verschijnen op de website en 
Scipio. 
 
Voor de online kerkdiensten van De Morgenster verandert er, buiten natuurlijk de begintijden, 
niets. U kunt op de manier zoals u dat altijd doet voor diensten van de Morgenster de online 
kerkdienst opstarten.  
 
Als de diensten van De Morgenster om 11:00 uur beginnen, is er voor de dienst gelegenheid 
koffie te drinken. Beginnen de diensten van De Morgenster om 09:00 uur dan is er na de dienst 
gelegenheid gezamenlijk koffie te drinken.  
 
Nog een aantal praktische zaken met betrekking tot de diensten 
 
Ringleiding 
In het gebouw van Noorderlicht is ringleiding aanwezig. Vraagt u voor de dienst even aan de 
koster welke plek u daarvoor het beste kunt gaan zitten.  
 



Parkeren 
Met betrekking tot parkeren roepen we op de plaatsen dicht bij de kerk te reserveren voor 
mensen die moeilijker ter been zijn. Ben je goed ter been: kom dan lopend of met de fiets of 
parkeer de auto wat meer op afstand.  
 
Verkeer 
 
In de maand januari vinden er werkzaamheden plaats aan de Noordsingel. U kunt Noorderlicht 
dan het beste bereiken via de Zuiderzeestraatweg, langs de Aldi.  
 
Vergaderingen en bijeenkomsten door de week 
 
Vanaf 2 januari wordt het gebouw Noorderlicht gebruikt voor alle vergaderingen en 
bijeenkomsten. De bekende vergaderingen en bijeenkomsten zijn doorgegeven en worden al 
ingepland. Zoals het er nu uitziet kunnen alle vergaderingen en bijeenkomsten gehouden 
worden in de ruimten in Noorderlicht steeds op de bekende, vertrouwde dagen. In het 
Noorderlicht is een overzicht beschikbaar in welke zaal uw/jouw vergadering plaatsvindt. 
Daarbij is een koster aanwezig die kan helpen bij het wijzen van de weg.  
 
Wijzigingen of nieuwe vergaderingen kunnen worden doorgegeven aan koster@gkvwezep.nl. 
Geef dit ook per mail door aan ons kerkelijk bureau kerkelijkbureau@ngk-wezep.nl. Graag 
alleen per mail, want dan ligt het vast en kan er het minst fout gaan. Voor eventuele praktische 
vragen over een zaal of hulpmiddelen in de zaal kan een mail worden gestuurd naar 
koster@gkvwezep.nl. Wij vragen u allen de wijzigingen en daarmee ook annuleringen altijd 
door te geven. Niets is zo vervelend dat er mensen beschikbaar zijn, werk gedaan is waarbij 
er dan geen gebruik wordt gemaakt van de reservering. De gereserveerde zaal had dan 
misschien gebruikt kunnen worden door een andere groep.  
 
Mocht u in kleinere samenstelling vergaderingen en in staat zijn om dit thuis te doen, dan is 
het goed om hier de voorkeur aan te geven. Geef dit dan wel door op de hiervoor genoemde 
emailadressen. Daarmee ontlasten we het gebruik van het gebouw en kan nog flexibeler 
worden omgegaan met het gebruik ervan.  
 
Heeft u nadere vragen of zien dat bovenstaande een aanvulling nodig heeft stuurt u dan aan 
mail naar Bestuursraad@NGK-Wezep.nl  
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