Met ingang van zondag 5 juli hopen we als gemeente weer ochtenddiensten te
organiseren. Om deze samenkomsten verantwoord te organiseren en ons ook
te kunnen houden aan de voorwaarden die de overheid heeft gesteld zijn er de
volgende afspraken gemaakt:
Organisatie:
• Vanaf zondag 5 juli is er 1 samenkomst per zondag
• De gemeente is in 2 groepen opgedeeld:
▪ Groep 1: wijk 1, 2 en 5
▪ Groep 2: wijk 3, 4 en 6
• Elke week mag 1 groep naar de kerk (5 juli: groep 1, 12 juli: groep 2, etc.)
• Gemeenteleden die niet aan de beurt zijn om naar de eredienst bij te wonen,
kunnen de dienst live volgen via de website
• Aanmelden is verplicht:
o U kunt zich aanmelden via de website van de kerk.
▪ Uw kinderen die naar de crèche gaan moet u ook aanmelden.
De crèche is open voor kinderen t/m groep 2 van de
basisschool.
o Aanmelden kan vanaf maandag 10.00 uur tot vrijdag 20.00 uur.
o Aanmelden kan alleen voor de daaropvolgende zondag.
o Heeft u geen internet? Dan kunt u door iemand uit de wijk worden
aangemeld. De coördinatie loopt via de wijkcoördinator.
o Gasten kunnen zich ook aanmelden via de website
• Ouderen en kwetsbare mensen wordt aangeraden de eredienst nog niet te
bezoeken.
Richtlijnen voor de kerkdienst:
• Denk aan uw/jouw eigen verantwoordelijkheid
• Voelt u zich niet fit? Blijf dan thuis
• Kom verspreid. Niet allemaal 5 minuten voor tijd!
• Er is geen gaderobe, jassen neemt u mee in de kerk en legt u onder uw stoel.
• Beperk het gebruik van het toilet en ga zo veel mogelijk thuis naar het toilet.
• Er is geen Parels (dit ook vanwege de schoolvakanties)
• Er is geen koffiedrinken na afloop
• Volg de aanwijzingen van het coördinatieteam (herkenbaar aan oranje hesjes)
o u wordt naar uw plaats gebracht door iemand van het coördinatieteam:
▪ Er is een stoelindeling om de 1,5 meter te waarborgen
▪ Gezinsleden zitten bij elkaar
o Er is een vaste looproute bij het uitgaan van de kerk:
▪ Volg de aanwijzingen van de coördinator.
• Er mag niet gezongen worden door de gemeente, de muziek zal worden
ingevuld door het muziekteam met maximaal 4 voorzangers.

