Verruiming kerkbezoek per DV zondag 6 juni
Gemeente verdeeld in drie groepen
Nu het aantal corona besmettingen afneemt en de corona maatregelen worden
versoepeld, is het ook weer mogelijk dat meer gemeenteleden kerkdiensten
bijwonen. Zoals afgelopen zondag meegedeeld, zullen met ingang van DV zondag 6
juni a.s. op zondag drie diensten worden gehouden. In principe om 9.30 uur, 14.30
uur en 18.30 uur. Voor het bijwonen van de diensten is de gemeente, op basis van
het alfabet van de straatnamen, in drie ongeveer even grote groepen verdeeld.
Hierdoor kunnen alle gemeenteleden één keer per zondag naar de kerk. Dit zijn de
volgende groepen van straten:
• Groep 1: Achter ’t Hof t/m Havenweg;
• Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg;
• Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg.
Nog even voor de duidelijkheid, een straat als De Kille valt onder de “K” en
bijvoorbeeld ’t Getij valt onder de “G”.
Groep 1 is DV komende zondag 6 juni aan de beurt voor de morgendienst, groep 2
voor de middagdienst en groep 3 voor de avonddienst. Voor de zondag daarop, DV
13 juni, verschuift dit en is Groep 1 voor de middagdienst aan de beurt, Groep 2 voor
de avonddienst en Groep 3 voor de morgendienst. Zo schuift dit iedere week een
dienst op, zodat niet altijd de gemeenteleden uit een groep dezelfde dienst hoeven
bij te wonen.
Nu de gemeente op deze wijze in drieën is verdeeld, hoeft u zich ook niet meer op
te geven. U houdt in de gaten wanneer u volgens bovenstaand schema aan de beurt
bent en kunt dan zonder aanmelding een dienst bijwonen. Bij de ingang vindt nog
wel registratie plaats en in de kerk zal aan u een plaats worden gewezen rekening
houdend met de 1,5-meter maatregel.
Woensdagavonddiensten
Voor de woensdagavonddiensten is het, met ingang van de woensdagavonddienst
van DV 16 juni, ook niet meer noodzakelijk dat u zich opgeeft. U kunt gewoon naar
de kerk komen en een dienst bijwonen. Op basis van het kerkbezoek blijkt namelijk
dat het aantal gemeenteleden dat de woensdagavonddiensten bijwoont qua aantal
moet passen rekening houdend met de 1,5-meter maatregel.
Kinderoppas
Met ingang van DV zondag 6 juni zal ook weer kinderoppas plaatsvinden tijdens de
morgendienst. Wilt u daar gebruik van maken, dan dient u dat uiterlijk de vrijdag

voor de betreffende zondag door te geven via het e-mailadres: jj.blaaklooij@solcon.nl.
Klachten? Dan kerkbezoek niet mogelijk
Voor de volledigheid volgen hieronder nog een keer de vragen die met “nee”
beantwoord moeten worden wilt u een dienst kunnen bijwonen. Moet u een van de
vragen met “ja” beantwoorden, dan is het bijwonen van een dienst niet mogelijk.
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Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
Hoesten
Neusverkoudheid
Koorts vanaf 38 graden
Benauwdheidsklachten
Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen
vastgesteld (in een lab)?
Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de
afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten
had?
Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand
waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Spreiding aantal kerkgangers bij binnenkomst
Het opschalen betekent wel dat het uitermate belangrijk is dat niet iedereen op
het laatste moment komt. Om ervoor te zorgen dat de diensten tijdig kunnen
beginnen, wordt u dringend verzocht niet op het laatste moment te komen maar
uiterlijk 10 minuten voor de aanvangstijd aanwezig te zijn, zodat geen sprake is van
ophoping van kerkgangers bij de ingang en een goede plaatsing mogelijk is.
Hiermee wordt ook het risico op een eventuele besmetting zo klein mogelijk.
Mogen we daarin op uw medewerking rekenen?
Kerkbezoek door niet gemeenteleden/vakantiegangers
Voor niet gemeenteleden en vakantiegangers is het niet mogelijk zonder opgave een
dienst bij te wonen. Afhankelijk van de ervaringen met het kerkbezoek door eigen
gemeenteleden wordt beoordeeld in welke dienst eventueel plaats is. U kunt zich
voor het bijwonen van een dienst aanmelden via het e-mailadres:
aanmelden@hhgouddorp.nl of als u niet de beschikking heeft over e-mail, kunt u
bellen naar mevrouw G. Grinwis-de Jong, tel.nr. 06-30816614 of mevrouw E. MeijerTanis, tel.nr. 06-55536372. U wordt geïnformeerd over de mogelijkheid een dienst
bij te wonen.

Deze informatie is terug te vinden op de website en gemeenteleden die geen e-mail
hebben, zullen deze informatie schriftelijk thuis ontvangen.
Met vriendelijke groet,
De kerkvoogdij.

