
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kesteren, 22 november 2021 
 
Betreft: mogelijkheden voor bezoek in het Anker  
 
Beste leden van de Kerkenraad, 
 
Helaas zijn wij in de afgelopen weken geconfronteerd met een heftige uitbraak van het 
Coronavirus in het Anker en Avondrust. Veel medewerkers, maar ook bewoners zijn ziek 
geworden en helaas zijn er ook bewoners overleden.  
 
Hierdoor zijn beide locaties enige weken gesloten geweest voor uw bezoek. Gelukkig zien we dat 
het nu langzaam weer wat beter gaat en zijn er weer afdelingen zonder besmettingen. Dit 
betekent dat u uw pastoraal bezoek weer kunt aanbieden in het Anker en Avondrust. Tegelijk zien 
we om ons heen nog hele hoge besmettingscijfers. Het is om deze reden dat wij u dit bericht 
sturen.  
 
Op de website van het Anker staat aangegeven welke afdelingen open zijn voor uw bezoek. Bij 
een besmetting op een afdeling wordt de afdeling gesloten. 
 
Wij vragen u bij uw komst naar het Anker en Avondrust de onderstaande regels in acht te nemen. 
Uiteraard gaan we ervan uit dat u naast onderstaande afspraken de basisregels vanuit de overheid 
volgt. 

 Per keer dat u in het Anker komt voor bewoners vragen wij u maximaal 2 verschillende 
afdeling te bezoeken. Met als doel de contacten tussen bewoners van verschillende 
afdelingen, en daarmee het risico op besmetting, zoveel als mogelijk te beperken; 

 Ten opzichte van de bewoners steeds de 1.5 meter afstand te handhaven en uw 
mondmasker op te houden tijdens het bezoek; 

 Uw handen te desinfecteren bij binnenkomst in het Anker; 

 Bij klachten van koorts, hoesten en/of verkoudheid niet naar het Anker te komen. 
 
We hopen op deze manier het bezoeken van uw gemeenteleden weer mogelijk te maken. Een 
belangrijke bijdrage aan het welzijn van de bewoners. We wensen u veel Zegen op uw 
(bezoek)werk binnen en het buiten het Anker. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
 
 
 
 
 
Dhr. D. van Bodegraven 
Bestuurder 
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