GEREFORMEERDE KERK EEN-NORG

De Edenhof

Beste mensen,
Vanaf zondag 23 augustus a.s. willen wij de kerkdiensten in De Edenhof weer
hervatten. We verheugen ons erop u weer te ontmoeten en u bent van harte
welkom. Echter zijn er beperkingen die door de overheid zijn voorgeschreven en
waaraan wij ons uiteraard zullen houden. We beseffen dat deze regels enkele
aanpassingen van ons in ons gedrag vragen. We hopen dat u hier begrip voor hebt
en er respectvol mee om wilt gaan. In de algemene regels en aanbevelingen van
het RIVM staat:
•
•
•
•
•
•

Was vaak uw handen.
Houd 1,5 meter afstand.
Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog.
Gebruik papierenzakdoekjes voor het snuiten van uw neus en gooi de
zakdoekjes daarna weg.
Schud geen handen.
Bij koorts of niet lekker voelen wordt u verzocht thuis te blijven.

Regels in het kerkgebouw
•

•
•
•
•

Wij willen ons natuurlijk houden aan de 1,5 meter afstand. Als we daarvan
uitgaan kunnen we aan ongeveer 50 personen een plaats geven; echtparen
zitten dan naast elkaar en aan de buitenkant van de stoelrijen. Vooralsnog
kunt u gewoon naar de kerk komen, zonder dat u reserveert. Mochten er te
veel bezoekers komen , dan moeten we een systeem van reserveren
instellen.
U wordt verzocht tussen 9.15 en 9.27 uur bij de kerk aan te komen.
Bij de ingang van de kerk staat de kosteres die u begroet, aanwijzingen
geeft, vragen beantwoordt en ieder vraagt of hij/zij corona gerelateerde
klachten heeft.
In de hal ligt een register waarin u uw naam noteert, zodat zo nodig kan
worden nagegaan wie op welk moment in de kerk was. Deze lijst wordt
niet langer dan drie weken bewaard.
Bij het betreden van de kerk, bij de ingang staat een ontsmettingsmiddel
klaar om de handen te ontsmetten.

•
•
•
•
•

De kosteres zal u een plaats wijzen; de plaatsen zullen van voor (het
liturgisch centrum) naar achter worden gevuld.
Jassen worden aangehouden of meegenomen in de bank; kapstokken
worden niet gebruikt.
Na afloop van de dienst wordt er niet nagezeten en koffie gedronken.
Toiletbezoek dient u tot een minimum te beperken.
Bij het verlaten van de kerk: de kosteres geeft aan wanneer welke rij met
personen de kerk kan verlaten.

Tijdens de dienst
•
•
•

Er worden geen handen geschud.
Er wordt niet gezongen. De organist speelt de liederen.
Bij de uitgang worden de drie collectes gehouden.

Ondanks alle regels en beperkingen, die soms ver van onze kerkgewoonten
afstaan, gaan we ervan uit dat we samen weer goede en mooie diensten mogen
beleven.

