DE MAATREGELEN/BEPERKINGEN VANAF 18-12-2021
1,5 meter is een veilige afstand,
bescherm jezelf en anderen,
en blijf thuis bij klachten.
N.a.v. het protocol van de P.K.N./C.I.O. - Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken - deze maatregelen (dringende aanbevelingen) zijn genomen om
de verspreiding van de omikronvariant van het COVID-virus op korte termijn te
vertragen om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden:
-

worden alle diensten online uitgezonden, proberen we deze diensten
zoveel mogelijk thuis te volgen;
maken we bij binnenkomst in dit gebouw gebruik van de handgel;
hebben we een mondkapje op, als we lopen.

In deze kerk, tijdens en na de (fysieke) dienst, overdag:
-

mogen max. 50 personen aanwezig zijn, exclusief medewerkers;
zijn alle plaatsen vrij; aan de coördinatoren geef je aan waar je op 1.5
meter afstand wil zitten;
nemen we de jassen mee naar onze stoel (geen garderobe);
mogen we zingen na de verkondiging (max. twee liederen), ervoor zingt
het koor;
is er na de dienst geen koffiedrinken.

Ook doordeweeks worden deze regels opgevolgd:
-

-

-

vanaf 17:00 uur is ons kerkgebouw gesloten;
tot nader bericht kan er 's avonds niet vergaderd worden en wordt het
overleg online gehouden of uitgesteld;
vergaderen we thuis, ontvang dan max. twee personen, is dit overleg
echt nodig in één van de zalen van de kerk, dan spreken we af via de
koster;
ook bij andere kerkelijke activiteiten blijft de naleving van de basisregels,
waaronder de verplichte 1,5 m afstand, van groot belang;
m.b.t. georganiseerde jeugdactiviteiten voor jongeren tot en met 17 jaar,
en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden, zijn
activiteiten buiten mogelijk tot 17:00 uur (dit mag geen evenement zijn);
geldt voor het bijwonen van een dankdienst voor het leven van een
gemeentelid een maximum van 100 personen en voor een huwelijksdienst een maximum van 50 aanwezigen.

Wij hopen dat we ondanks deze verscherpte maatregelen een goede
Adventstijd en jaarwisseling mogen beleven.
Tot een volgend bericht,
Gebruiksplancommissie ‘De Hoeksteen’.

