Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen:
Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!
Psalm 122: 1
Zwartebroek, 26 juli 2020
Betreft: kerkdiensten vanaf 1 juli
Beste gemeenteleden,
De afgelopen periode konden wij als gemeente niet samenkomen in de kerk. Gelukkig was de kerkdienst wel
online te volgen. Toch hebben we in deze periode gemerkt dat het naast de prediking belangrijk is om elkaar
te zien en te bemoedigen. We zijn dan ook blij dat het vanaf 1 juli is toegestaan om diensten te organiseren
met 100 gemeenteleden. Door de combinatie van de 1,5 meter regel en de oppervlakte van ons
kerkgebouw kunnen wij minder dan 100 gemeenteleden uitnodigen. De overige gemeenteleden kunnen de
diensten online blijven volgen. De kerkenraad heeft een gebruikersplan opgesteld, waarin beschreven is hoe
de samenkomst georganiseerd wordt.
Dit gebruikersplan kunt u vinden op de website: www.hervormdzwartebroekterschuur.nl .
De belangrijkste punten uit dit plan zetten we in deze brief voor u op een rij:
Kerkgebouw:
 Per dienst geeft de kerkenraad aan wie er mogen komen. Wisselend per week nodigen we voor de
ochtenddienst de gemeenteleden uit waarvan de achternaam begint met de letters A t/m M en in de
avonddienst de gemeenteleden met de letters N t/m Z. De week erop is dit omgewisseld. Wanneer u
mag reserveren wordt aangegeven op de website bij kerkdiensten.
 Reserveren is noodzakelijk. Dit kan via de reserveringslink op de bovengenoemde website of
telefonisch bij de koster (06 13049127).
 Als u een kwetsbare gezondheid hebt of tot de risicogroep behoord (70 jaar en ouder) adviseren we
u om niet naar de kerk te komen, maar online de dienst te volgen.
 Alleen de achteringang is in gebruik. We verlaten de kerk door de uitgang onder de toren aan de
zijde van de Eendrachtstraat.
 Desinfecteren van de handen bij de ingang is verplicht.
 Volg de aanwijzingen van de coördinatoren op, ze zijn herkenbaar aan een hesje.
 Bij binnenkomst in de kerk is het looppad aan de linker zijde afgesloten.
 Doordat we de plaatsen toewijzen, om de beschikbare plaatsen zo efficiënt mogelijk te benutten,
kunt u helaas niet op uw eigen vertrouwde plaats zitten.
 Gemeentezang is niet toegestaan. Er zijn twee gemeenteleden aanwezig die de zang verzorgen. Mee
neuriën mag.
 Ga voor de dienst thuis naar het toilet. In de dienst is dit maar zeer beperkt mogelijk.
 Voor de 3 collectes zijn bij de uitgang 3 offerschalen neergezet waarop is aangegeven voor welke
collecte deze bestemd is.
 Na de dienst niet met elkaar napraten maar direct naar huis.
 Kinderoppas is voor zowel de morgen als de avonddienst beschikbaar in de bovenzaal van de Hof.
 Kom op tijd naar de kerkdienst, omdat het meer tijd kost om iedereen naar zijn of haar zitplaats te
brengen.

Op 12 juli en 2 augustus wordt in de morgendienst een doopdienst georganiseerd. De doopouders mogen
gasten uitnodigen om aanwezig te zijn bij de doopplechtigheid. Aan de gemeenteleden wordt gevraagd om
de doopdienst thuis online te volgen.
De Hof:
Het is vanaf 1 juni ook weer toegestaan om vergaderingen en andere bijeenkomsten in De Hof te houden.
Hiervoor gelden de volgende regels:
Aanmelden vergadering of bijeenkomst is verplicht, dit kan bij de koster (06 13049127).
Desinfecteren van de handen bij binnenkomst is verplicht.
Volg de instructies van de koster op.
Kinderoppas is in de bovenzaal, overdragen van de kinderen aan de leiding in het voorportaal bij de
ingang door 1 ouder.
 Na elk toiletbezoek reinigen volgens de opgehangen instructie.





Daarnaast zijn er de algemene richtlijnen van de overheid van toepassing:







Hoest of nies aan de binnenkant van uw elleboog.
Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
Blijf thuis bij koorts, benauwdheid, verkoudheid en/of loopneus.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Schud geen handen.
Bent u 70 jaar of ouder, en / of heeft u een kwetsbare gezondheid, wees dan extra voorzichtig.

Het is een hele lijst met regels en afspraken geworden in deze informatiebrief. Wij begrijpen dat het veel
informatie is, maar hopen dat alles duidelijk is. De situatie rondom het coronavirus is nog niet stabiel en
daarom zijn alle maatregelen onder voorbehoud. We blijven de richtlijnen van de overheid volgen.
Als er dingen veranderen dan communiceren we als kerkenraad via de bestaande kanalen: de afkondigingen
in de dienst, de kerkbode en de website. Neem bij vragen contact op met uw eigen wijkouderling.

Wij wensen u en jou Gods Zegen toe.

Hartelijke groeten,
Uw en jouw kerkenraad
Zwartebroek-Terschuur

