Datum: 17 november 2021

Beste gemeenteleden,
De overheid heeft opnieuw maatregelen afgekondigd in het kader van de corona pandemie. We
nemen onze verantwoordelijkheid en zullen ook opnieuw een aantal maatregelen nemen.
Vooralsnog vragen we nog niet om de QR-code bij kerkbezoek, omdat we vertrouwen dat als
iedereen zich houdt aan de basisregels (handen wassen, afstand houden, bij klachten thuis blijven) er
een voldoende veilige omgeving is.
We willen de wekelijkse eredienst met elkaar op zondag blijven vieren, zowel in de kerk als op
afstand. De kerkenraad nodigt u van harte uit!
Vanaf zondag 14 november zijn de volgende aanpassingen ingevoerd:
•
•
•

Per dienst zijn er maximaal 50 kerkgangers. Daarom is het weer nodig om u vooraf aan te
melden.
Bij verplaatsingen in de kerk dragen we een mondkapje.
Ook in verband met de afnemende temperaturen, zal er na de dienst geen koffiedrinken meer in
de kerktuin zijn.

Hierbij het overzicht van de regels zoals die nu gelden:
Om voldoende afstand (1,5 meter) tussen mensen uit verschillende huishoudens te kunnen houden,
mogen per dienst maximaal 50 kerkgangers deelnemen. Dat is exclusief de predikant en anderen die
aan de dienst mee werken.
Dat doen we als volgt:
•
•
•
•

•

De eerste letter van uw achternaam bepaalt voor welke zondag u uitgenodigd bent.
Als er meerdere achternamen in één huishouden/gezin zijn, mag u zelf kiezen welke letter u
gebruikt. Zolang u maar één letter aanhoudt.
Hieronder ziet u voor welke zondagen u uitgenodigd wordt.
Als u besluit naar de dienst te willen komen, meldt u dat van te voren. U doet dat door een mail
te sturen naar ineke.visscher@kpnmail.nl of Ineke Visscher te bellen op 030-6044476. Dit kan
UITSLUITEND op donderdag en vrijdag tot 21:00 uur, vóór de bewuste zondag. U geeft dan uw
naam, het aantal personen en uw telefoonnummer. Deze gegevens worden ook genoteerd voor
eventueel contactonderzoek door GGD.
Als uw letter niet aan de beurt is, kunt u op zaterdagochtend tot 12:00 uur via telefoonnummer
030-6044476 bij Ineke Visscher nog informeren of er nog plaats is en of u toch kunt komen.

Als u bij de kerk aan komt gaat het als volgt:
•
•
•
•

U gaat via de glazen corridor tussen Geinlicht en de kerk naar binnen en neemt uw jas mee.
Bij binnenkomst in de kerk ontsmet u uw handen.
Uw naam wordt aangevinkt op de lijst en u krijgt een plaats toegewezen.
Mensen uit één huishouden mogen naast elkaar zitten. Tussen de huishoudens wordt uiteraard
wel 1,5 meter afstand bewaard. Dan doen we door de rijen om en om te gebruiken en altijd een
stoel vrij te laten tussen huishoudens.
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Na afloop van de dienst volgt u de aanwijzingen op van de corona coördinator. Hij of zij geeft aan
wanneer u de kerk kunt verlaten. We gebruiken twee uitgangen van de kerk.
Dan nog een paar regels:
•
•
•
•

Het lied na de preek en het slotlied mogen door de kerkgangers gezongen worden.
We geven geen handen.
Er wordt niet gecollecteerd met de collecte zakken.
Liederen zijn zichtbaar op de schermen. Wilt u een liedboek gebruiken, neem dan uw eigen
liedboek mee. De liedboeken in de kerk gebruiken we niet.

Het schema ziet er voor de komende tijd als volgt uit:
•

•

Zondag 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan geven we voorrang aan
familieleden van overledenen in het afgelopen jaar. Daarnaast mag iedereen zich aanmelden,
totdat het maximaal aantal kerkgangers is bereikt.
Zondag 28 november is het afscheid van ds. Hester de Rivecourt. Dan zijn meer medewerkers
aan de dienst dan normaal. Daarnaast mag iedereen zich aanmelden, totdat het maximaal aantal
kerkgangers is bereikt.

Ook de kinderen kunnen naar hun dienst:
•
•

•

De start is om 10.15 uur. Aanmelden bij Hinke Marijke Jellema: h.m.jellema@ziggo.nl of 0641503030.
Kinderen kunnen zowel vanuit de dienst als via de glazen corridor naar de kinderdienst.
Natuurlijk meldt u zowel uzelf als uw kind ook aan bij Ineke Visscher als u samen naar de
kerkdienst komt.
Heeft u vragen over de kinderdienst dan kunt u contact opnemen met Hinke Marijke Jellema.

De oppasdienst start om 10.00 uur. Aanmelden bij Lourina Zomerman: lourinazomerman@ziggo.nl of
030-2981641. U meldt alleen uzelf aan voor de dienst bij Ineke Visscher.
De uitzending van de kerkdienst via kerkomroep.nl en via www.pgnn.nl/kerktv gaat uiteraard
gewoon door. En via kerkomroep en de website is de dienst ook terug te zien.
Mocht u nog vragen hebben of hulp nodig hebben, maak dan gebruik van de Meeleeflijn
(meeleeflijn@pgnn.nl of 06 - 200 210 33).
Hartelijke groet van werkgroep Gebruiksplan.
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