Nieuwsbrief 5 augustus 2020
Beste gemeenteleden,

Zoals wij in de Nieuwsbrief van 10 juli jl. en in de Wijnpers van juli/augustus hebben
geschreven heeft de kerkenraad besloten de onlinediensten in de zomermaanden voort te
zetten en in augustus een aantal zondagen te gaan proefdraaien met kleine groepen. Op
zondag 2 augustus zijn de kerkenraadsleden in de gelegenheid gesteld de kerkdienst bij te
wonen. De komende twee zondagen, op 9 en 16 augustus, willen we een aantal
gemeenteleden in de gelegenheid stellen om de kerkdienst in de Joriskerk te bezoeken.
Vooreerst willen we dit met een groep van maximaal 30 personen doen, zo stellen we de
coördinatoren en iedereen die de kerkdienst bezoekt in de gelegenheid om te wennen aan
de nieuwe situatie.
Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM, waarbij we de 1,5 meter maatregel in acht
nemen.
Heeft u coronagerelateerde klachten, zoals verkoudheid en/of koorts, dan vragen wij u om
thuis te blijven en de dienst online te volgen.
Als u een dienst wilt bijwonen, dan is het noodzakelijk dat u zich van te voren aanmeldt.
Een team coördinatoren organiseert de gang van zaken in de kerk. Deze coördinatoren zijn
herkenbaar aan een oranje band om hun bovenarm en een badge die zij dragen. De wijze
waarop de kerken verantwoord open kunnen gaan is neergelegd in een protocol en
gebruiksplannen, die in ieder gebouw van De Wijngaard aanwezig zijn. Voor vragen over het
protocol/gebruiksplannen kunt u terecht bij de scriba, E: scriba@pgdewijngaard.nl

Aanmelden voor de kerkdienst van 9 augustus en 16 augustus
Iedereen die een dienst wil bezoeken dient zich van tevoren aan te melden.
Dit is mogelijk via telefoonnummer 06-42366138 of via de website. Op de website
www.pgdewijngaard.nl vindt u een aanmeldbutton, hier vult u het aanmeldformulier in.
Aanmelden is mogelijk vanaf donderdagmiddag 12.00 uur tot vrijdagmiddag 12.00 uur.
Let op: U dient zich voor iedere dienst in de week voor de zondag opnieuw aan te melden.
Na aanmelding krijgt u een uitnodiging/bevestiging hetzij telefonisch of per mail voor het
bezoeken van de dienst. Bij de bevestiging ontvangt u een tijdstip waarop u op
zondagochtend aanwezig moet zijn, dit om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk bij de
kerk aankomen.
Let u er op, dat u alléén zondag naar de kerk kunt komen als u telefonisch of per mail een
bevestiging hebt ontvangen? Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u zich
voor de volgende zondag opnieuw aanmelden.
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Organisatie in de kerk
Een aantal richtlijnen waar we ons met elkaar aan moeten houden:
●
●
●
●
●
●

Houdt rekening met de anderhalve meter afstand.
Bij binnenkomst in de hal staat handdesinfectie, wij vragen u hiervan gebruik te maken.
Volg de aanwijzingen op van de coördinatoren, zij zullen u een zitplaats aanwijzen
(huisgenoten mogen bij elkaar zitten).
Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.
De garderobe wordt niet gebruikt, wij vragen u om uw jas mee te nemen naar uw
zitplaats.
Wilt u het gebruik van het toilet in de kerk tot een minimum beperken?

verlaten van de kerk
●

Na de zegen vragen wij u weer plaats te nemen en vervolgens zal de
koster/coördinator aangeven wanneer u de kerk kunt verlaten.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,

Bertus Hesselink, voorzitter

ds. Henriëtte Bouwman

Wilma te Boome, scriba

ds. Co Janssen
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