Gemeente,
Ook hier geldt voor alle data D.V.

Zwijndrecht 10-10-2020

Hierbij volgt weer een bericht over de genomen maatregelen in verband met het coronavirus en het
organiseren van kerkdiensten zoals aangegeven door onze overheid.
Wij mochten vanaf 1 juli weer diensten organiseren met 100 personen en daarna kwam de
mogelijkheid tot maatwerk, dat wil zeggen dat er zoveel mensen in het gebouw de diensten mochten
meebeleven als verantwoord was. Dit met in acht name van alle gestelde regels van de overheid,
zoals: afstand- registratie- hygiëne etc.
Mede door ophef in de media is hier onverwacht een eind aangekomen, voor zover wij vinden
onterecht. Toch hebben we het besluit moeten nemen, ook op advies van de deputaatschappen die
overleg hebben gehad met de overheid, om het aantal bezoekers in de diensten weer te
verminderen. Wel blijven we de drie diensten per zondag houden, zodat er toch zoveel mogelijk
mensen per zondag naar Gods huis kunnen komen. Dit betekent dat we voor aanstaande zondag 11
oktober de uitnodigingen moeten wijzigen.
Voor aanstaande zondag nodigen we de volgende personen uit:
Voor de morgendienst om 09.30 uur de blokken 4A en 4B met de bijbehorende tijdsindeling van
aankomst.
Voor de middagdienst om 15.00 uur de blokken 4C graag aankomen om ca 14.30- 14.45 uur en 1A
met als aankomsttijd ca 14.45-14.55 uur.
Voor de avonddienst van 18.00 uur de blokken 1B graag aankomen om ca 17.30-17.45 uur en 1 C met
als aankomsttijd ca 17.45-17.55 uur.
Andere maatregel die we nemen is dat we in de bijeenkomsten ingetogen zullen zingen.
Wij willen u dringend adviseren vanaf 13 jaar bij het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje te
gebruiken tenminste tot het moment dat u uw plaats heeft ingenomen. Dit zowel ter bescherming
voor anderen als voor uzelf. Ook wijzen we nadrukkelijk op de vereiste afstand van 1,5 meter op
straat en in de kerk te handhaven.
Ook willen wij u verzoeken, om als u vragen krijgt van mensen buiten de kerk de vraagstellers te
verwijzen naar de woordvoerder van onze gemeente, ouderling Teerds.
De komende week zullen we de ontwikkelingen in de gaten houden en indien nodig ons beleid hier
weer op af stemmen en u hiervan in kennis stellen.
Opnieuw geven we hieronder de regels waaronder uw kerkbezoek mogelijk is:
1. Als er in het gezin zieken zijn die hoesten, keelpijn hebben en koorts laat dan het gehele gezin
thuisblijven en meeluisteren.
2. Ook andere risicogroepen zoals mensen die kuren ondergaan, verminderde weerstand hebben,
longziekten hebben verzoeken wij dringend om niet naar de kerk te komen.

Voor verdere maatregelen denken we aan handhygiëne bij binnenkomst, verdeling in de kerkzaal op
aanwijzing van de koster(s), looproutes en onderlinge afstand. Hiervoor is een protocol opgesteld
waarin staat welke maatregelen er genomen worden om veilig samen te kunnen komen.
• Iedereen moet via de hoofdingang naar binnen en hier de handen reinigen.
• Op aanwijzing van de koster plaatsnemen.
• Bankvakken worden van voor vandaan gevuld. Gezinnen mogen normaal bij elkaar zitten. Alle
overigen dienen zich ook hier aan de onderling vereiste afstand van 1,5 meter te houden.
• Na de dienst bij het uitgaan ook de aangewezen looproute te volgen en afstand te houden.
• Collecten blijven nog digitaal gebeuren.
• Na de dienst ook buiten de geldende regels respecteren door voldoende afstand te houden.

Laten we de HEERE bidden, persoonlijk en als gemeente dat deze maatregel weer snel teruggedraaid
kan en mag worden zodat we weer ongehinderd mogen samenkomen onder Gods Woord.
De kerkenraad.

