Scheveningen, maart 2021
Bijlage bij de weekbrief
Beste gemeenteleden,
We zijn dankbaar dat de kerkenraad heeft besloten dat met ingang van zondag 14 maart 2021 de
kerkdiensten weer toegankelijk zijn voor 30 gemeenteleden per dienst. We kijken ernaar uit om u na
zo’n lange tijd weer in ons kerkgebouw te mogen begroeten.
De omstandigheden maken dat we ons nog steeds aan een aantal regels moeten houden. Voor de
zekerheid zetten we ze hieronder voor u op een rij.
Vooraf
• Heeft u gezondheidsklachten die op corona kunnen duiden: blijf a.u.b. thuis.
• Aanmelden kan tot vrijdag 18.00 uur via de website. Op zaterdag ontvangt u bericht of u kunt
komen.
• Bent u nadat u zich heeft aangemeld toch verhinderd, bijvoorbeeld omdat u klachten heeft?
Geef dat dan z.s.m. door aan Marijke van der Veen, zodat zij uw plaats aan iemand anders kan
geven. Zij is bereikbaar op 06 51846075.
Naar en in de kerk
• Er zijn coördinatoren aanwezig. Zij heten u welkom, wijzen u een zitplaats aan en begeleiden u
naar buiten.
• De kerk is niet eerder open dan 9.30 uur.
• Wanneer u aankomt bij de kerk, staan er lijnen om de 1,5 metermaatregel te waarborgen voor
wachtenden. Staat er al een bezoeker in de hal, wacht u dan buiten tot de coördinator u naar
binnen nodigt. Voorkom opstoppingen in de hal.
• Wij verzoeken u uw handen te desinfecteren bij binnenkomst en stellen het op prijs als u een
faceshield of mondkapje draagt wanneer u door de kerk loopt.
• Er kan naar uw gezondheid worden gevraagd.
• Uw jas houdt u bij zich, de kapstokken zijn buiten gebruik.
• Loop niet door naar uw vertrouwde zitplaats, maar wacht op de coördinator. Zij zorgen voor
zoveel mogelijk spreiding over de hele ruimte. We begrijpen dat de verleiding groot is om even
naar iemand toe te lopen die u lang niet gezien heeft, maar we verzoeken u uitdrukkelijk om dat
niet te doen.
• Alleen personen die 1 huishouden vormen mogen naast elkaar zitten.
• Heeft u een gehoorapparaat? Geef dit dan aan bij de coördinator, dan krijgt u een plek waar
ringleiding is.
• De kussentjes zijn tijdelijk opgeslagen en de psalm- en gezangboekjes zijn weggehaald. U kunt
deze wel zelf meenemen en na de dienst weer mee naar huis nemen.
• Gebruik het toilet alleen als het niet anders kan. Alleen het invalidentoilet is open. Daar zijn
desinfectiemiddelen en papieren handdoekjes aanwezig.
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De kussentjes zijn tijdelijk opgeslagen en de psalm- en gezangboekjes zijn weggehaald. U kunt
deze wel zelf meenemen en na de dienst weer mee naar huis nemen.
Helaas mag er niet gezongen worden.
Geef uw collectegeld bij voorkeur digitaal (via appostel, bank of website).
Voor wie toch liever contact geld geeft staat het rek met collectezakken bij de uitgang. Hierin
kunt u bij binnenkomst of vertrek uw bijdrage deponeren, maar wees bedacht op filevorming.

Vertrek uit de kerk
• Na afloop van de dienst wacht u op een teken van de coördinator, die in de gaten houdt dat
iedereen de kerk veilig kan verlaten.
• We verzoeken u om niet op de stoep voor de kerk te blijven praten. Er moet voldoende ruimte
zijn voor de mensen die na u het gebouw verlaten. Bovendien staat de overheid groepsvorming
niet toe in de openbare ruimte.
U helpt ons en uw mede-gemeenteleden door zich aan deze regels te houden en door niet in discussie te
gaan met onze coördinatoren.
Ten slotte. De maatschappij let erg op hoe het er in de kerken aan toe gaat. Er bestaat veel onbegrip
over de vrijheid van godsdienst, die maakt dat gelovigen meer mogen dan bijvoorbeeld de culturele
sector. Laten we ons daarvan bewust zijn door met wijsheid om te gaan met deze vrijheid en niet
onnodig aanstoot geven of aanleiding tot ergernis.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep coronamaatregelen,
Marijke van der Veen
Pauline Leenman

