VAN DE KERKVOOGDIJ
Wijzigingen naar aanleiding van versoepelingen coronamaatregelen
Naar aanleiding van de persconferentie van 14 september jl. en de daarin
aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen, waaronder het loslaten
van de anderhalve meter maatregel, hebben kerkenraad en kerkvoogdij besloten
tot een aantal wijzigingen die van toepassing zijn op het houden van kerkdiensten.
Daarnaast is ook sprake van enkele wijzigingen met betrekking tot het gebruik van
het verenigingsgebouw.
Deze wijzigingen sluiten aan op het ontvangen advies vanuit het breed moderamen
van de synode van onze kerk.
Uitgangspunten:
- Iedereen kan weer twee keer per zondag naar de kerk;
- Daartoe blijven de drie diensten voorlopig gehandhaafd;
- Niet alle maatregelen worden in één keer losgelaten, d.w.z. er blijft ruimte tussen
de kerkgangers aanwezig, maar die wordt in principe beperkt tot ca. 60 cm;
- In verband met de communicatiemogelijkheden gaan de wijzigingen in met ingang
van DV zondag 3 oktober a.s.
Kerkdiensten met ingang van zondag 3 oktober
- 3 diensten worden gehouden op de gebruikelijke tijdstippen 9.30, 14.30 en
18.30 uur;
- Registratie vindt niet meer plaats, wel wordt geteld om inzicht te houden
in de aantallen;
- De BHV-ers wijzen kerkgangers nog steeds een plaats met als uitgangspunt
ca. 60 cm ruimte tussen personen die niet tot hetzelfde huishouden
behoren;
- Kerkgangers die een afstand van ca. 60 cm als te weinig ervaren kunnen dit
aan de “plaatsers” kenbaar maken, daarmee wordt dan rekening
gehouden door het toepassen van een grotere afstand. Men blijft dan wel
zitten tussen de overige kerkgangers;
- De lege bank tussen twee banken komt te vervallen, in principe worden
alle banken gebruikt;
- Voor het kerkbezoek geldt de volgende groepsindeling voor DV zondag 3
oktober:

-

Ochtenddienst: Huidige groepen 1 en 2, d.w.z. de straten Achter ’t Hof t/m
Oosterweg;
Middagdienst: Huidige groepen 2 en 3 d.w.z. de straten Hazersweg t/m
Zuidweg;
Avonddienst: Huidige groepen 3 en 1 d.w.z. de straten Ouddorpse Haven
tot en met Zuidweg en Achter ’t Hof tot en met Havenweg.

Vervolgens schuiven de groepen elke volgende zondag een dienst door, zodat
dit rouleert zoals dit nu ook het geval is. Als voorbeeld, voor DV zondagochtend
10 oktober zijn dan aan de beurt de huidige groepen 3 en 1, d.w.z. de straten
Ouddorpse Haven tot en met Zuidweg en Achter ’t Hof tot en met Havenweg.
Woensdagavonddiensten
De woensdagavonddiensten kan iedereen die dat wil komen, zoals nu ook het geval
is. Wel wordt ook dan rekening gehouden met het beperken van de onderlinge
afstand.
Nu de groepsgrootte toeneemt, willen wij u er nogmaals op wijzen vroegtijdig
aanwezig te zijn, zodat het plaatsen kan zijn afgerond vóór het aanvangstijdstip van
de dienst.
Overige van belang zijnde zaken:
• In verenigingsgebouw Eben-Haëzer kan weer gezongen worden, zowel
door de kinderen als de ouderen.
•

Met het oog op de horeca-eisen die gelden voor het verenigingsgebouw
(toegangsbewijzen) zullen vooralsnog in Eben-Haëzer geen recepties,
verjaardagen e.d. worden gehouden. Tijdens (kerkelijke) bijeenkomsten
worden indien gewenst wel consumpties geserveerd.

•

De rouwdiensten en condoleances blijven verlopen zoals tot nu toe het
geval is. Rouwdiensten worden dus gehouden in de kerk en bij
condoleances is sprake van doorstroming en kan geen gebruik worden
gemaakt van consumpties.

De ontwikkelingen rondom de coronapandemie worden nauwlettend gevolgd en
afhankelijk daarvan zullen eventueel wijzigingen worden aangebracht in de nu
aangegeven maatregelen.

Tot slot. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24
uur?
a.
Hoesten;
b.
Neusverkoudheid;
c.
Koorts vanaf 38 graden;
d.
Benauwdheidsklachten.
Dan is het verstandig thuis te blijven en daar naar de kerkdienst te luisteren.

