Coronamaatregelen met ingang van DV zondag 21 november a.s.
Afgelopen maandag is de werkgroep anderhalvemeterkerk bij elkaar geweest en heeft
de diensten van zondag 14 november geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan en het nog
steeds forse aantal coronabesmettingen is een nieuw advies uitgebracht aan
kerkenraad en kerkvoogdij. Deze hebben naar aanleiding van dit advies het volgende
besloten, dat ingaat DV komende zondag 21 november a.s.
1.

2.
3.
4.

Per dienst wordt 1 groep uitgenodigd. Dus DV komende zondag 21 november
’s morgens groep 1, ’s middags groep 2 en ’s avonds groep 3. Hierbij uitgaande van
de bestaande groepsindeling:
- Groep 1: Achter 't Hof t/m Havenweg;
- Groep 2: Hazersweg t/m Oosterweg;
- Groep 3: Ouddorpse Haven t/m Zuidweg.
en zo roulerend per zondag.
Daarnaast zijn in de middagdienst behalve de betreffende groep ook andere
belangstellenden welkom.
Hierdoor wordt voorkomen dat er overloop ontstaat.
Hierdoor wordt belanghebbenden de mogelijkheid geboden om een 2e keer naar
kerk te komen, namelijk in de middagdienst.

Voor het plaatsen geldt de anderhalve meter afstand als wettelijke verplichting. Met de
groepsindeling, zoals hierboven aangegeven, moet het mogelijk zijn de kerkgangers van
de betreffende groep een plaats te geven.
HIERBIJ WORDT BENADRUKT DAT HET UITDRUKKELIJK NIET DE BEDOELING IS DAT U
EEN DIENST BIJWOONT ALS U NIET VOLGENS ROOSTER AAN DE BEURT BENT. (uiteraard
met uitzondering van de middagdienst!)
Dit zorgt namelijk voor onderlinge frictie en komt de eenheid in de gemeente niet ten
goede. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend u hier aan te houden!
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.
Als een ieder zich houdt aan deze maatregelen, dan is er sprake van een geordend
kerkelijk leven, waarbij we in verantwoording naar elkaar kunnen trachten
besmettingen te voorkomen.
Dank ook voor uw medewerking hierin!
Hartelijke groet, en de Heere bevolen,
Werkgroep Anderhalvemeterkerk

