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Nieuwsbrief Kerkvoogdij november 2021
Geachte gemeenteleden,
Gezien de huidige omstandigheden willen wij graag aan u aangegeven hoe wij hiermee om willen gaan
m.b.t. de te houden erediensten.
Ten aanzien van de bezetting van de kerkzaal en de grote zaal blijft dit zoals het nu is, en wat wij in de
nieuwsbrief van oktober aan u hebben aangegeven. Wanneer we de afstand van twee plaatsen tussen de
gezinnen blijven handhaven, biedt dat volgens onze waarneming voldoende veiligheid.
Met betrekking tot het binnengaan van de kerk verzoeken wij u wel om uw handen bij de ingang te
(blijven) ontsmetten.
Ook vragen wij u om bij het innemen van uw plaatsen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de mensen die
er al zitten, uiteraard houdt u dan wel twee plaatsen vrij. Op deze manier hoeft u niet uit de bank en
hoeven mensen u niet te passeren.
Voor het overige vragen wij u om u te houden aan de basisregels, die wij voor de goede orde nog even
vermelden, We horen en merken dat men daar wel eens te vrij mee omgaat:
• Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand tot andere mensen.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes in plaats van stoffen en gooi die na gebruik z.s.m. weg.
• Schud absoluut geen handen.
Blijf thuis:
• als u zich niet lekker voelt, keelpijn of verkoudheidsklachten hebt, als u veel moeten niezen of
hoesten.
Het hele gezin blijft thuis:
• bij een corona-infectie van uzelf of een gezinslid.
• In geval uzelf of één van de gezinsleden koorts heeft.
U bent weer van harte welkom zodra u minimaal 24 uur klachtenvrij bent. Door deze maatregel
voorkomt u dat andere mensen besmet raken.
Eenieder is voor zichzelf vrij om een mondkapje te dragen bij het naar binnengaan en bij het uitgaan van
de kerk. Als u zelf een veiliger gevoel ervaart om een mondkapje te gebruiken, doe dat dan met een gerust
hart.

Het kerkbestuur wenst u in alle omstandigheden van harte Gods zegen toe.

Met vriendelijke groet,
Uw kerkvoogdij
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